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 ,האריבו הרותב לודג ,בהלנ דיסח ,ירומ יבאל

 םיובנשריק ליז הדוהי ףסוי מ"שכ

 הינלופב רשא בירוקמ

 הדנק ,וטנורוטב ב"שת רייא ז"ט רטפנ



 ...יניע תועמדב ולכ

 ךפשיהל היואר אהתש ,הדבכהו הלודגה העמדה הרצונ אל ןיידע
 אהתש תבקונה הניקה הארבנ אל ןיידע .ונלש שדחה תועמדה דאנ ךותל

 ןוסאה תונידמב םייחב םיראשנה הלא יהנ תא הכותל גופסל היואר
 .תורקיה םהיתוחפשמ ןדבא לע לודגה

 ונתאמ חקלהב ,םוהת ינמ קומע ונרעצו םי ינמ לודג ונורבש םג

 שאר לע החרזש רואה תרטע תא וביכש ,םיאמטה םיחצרמה ידיילע
 --- םדאה

 םירקיה ונירוה

 ןוסנזור לחר ותשאו לאקזחי
 םהינבו

 לטיגו ,הקבר ,לאומש ,הוח ,םייח
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 ןרק תארקל וניניע תא ןווכנו תילארשי תוכיאב קירה ללחה תא אלמנ
 הלודגה הוקתה רוא -- המלענ הניפ וזיאב ונילא תעקובה תחא רוא
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 ריפניירא

 העּפשה רעד רעטנוא ,רָאי ןעט1939 ןעטימניא בָאה ךיא ןעוו

 ןעלעטשפיונוצ ,ןעלמַאז ןעביױהעגנָא ,ל"ז הדוהי ףסוי 'ר רעטָאפ ןיימ ןופ

 -'השעמ עשי'דיסח ןוא ךַאלטרעוװ-הרות עשי'דיסח יד ןעריזיליטס ןוא

 גיטפערק ךָאנ טָאה -- ךָאװ רעד ןופ תורדס יד טיול טלייטעג ,ךַאל

 .עּפָאריײא ןיא ןעבעל עשידיא סָאד טילבעג

 -סיוא ןיא ןעטלַאהעג טייצ רענעי ןיא ןעבָאה טנעקלָאװ עצרַאװש

 רעד ןופ טייקגיטכיל יד טָארדַאב ןוא טייקגיד'תוכשח רעייז ןעטיײרּפש

 ,גנומיטש-המחלמ ןופ ןעװעג טּפַאכרַאפ זיא טלעװ עצנַאג יד  .,ןוז

 םערוטש ןעכילקערש םעד רַאפ טלעוו יד טָאה גיד'המיא טרעטיצעג

 םערוטש רעגיטולב רעד טָאה .ןעטפול רעד ןיא ןעגנַאהעג טָאה סָאװ

 ןעביוהעגנָא ןעבָאה רעקלעפ ןוא דרע רעד ףיוא ןעגָארטעגכרוד ךיז

 רעזנוא ןעבילבעג זיא טרעטסניפרַאפ ןוא .. .ןעטסולרַאפ ערעייז ןעלייצ

 זיא ךָארב רעזנוא .ןעצַאשוצּפָא טינ ןענייז תונברק ערעזנוא ,לעמיה

 לָאמנייק ךָאנ .ןעמונעגנעמַאװצ רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןופ יו רעסערג

 .+ .קילגמוא רעזנוא ןעוועג סיורג ױזַא זיא עטכישעג רעזנוא ןיא טינ

 -ייא סָאד !ןערָאװעג טעדרָאמעגסיוא ןענייז ןעדיא ןָאילימ סקעז

 /םעד ןופ ץרַאה סָאד ןוא רַאוװורעזער רעד --- םוטנעדיא עשיאייּפָאר

 ןוא הרות ןופ ןעגנוטסעפ עגיטכעמ ןוא עסיורג יד ,קלָאפ ןעשידיא

 ףןערָאװעג טלעדנַאורַאפ שֵא גרעב ןיא ןענייז "לארשי תמכח;

 .רעטנעצ רעד ,םוטנעדיא עשיליוּפ עטסשירעפעש ,עשימַאניד סָאד

 יד ןיא ןוא טזַאגרַאפ זיא תודיסח ןוא 'ה תארי ,השודק ןופ ,הרות ןופ

 טנערברַאפ םישטנעיװשָא ןוא עקנילבערט ,קענַאדיַאמ ןופ סנעוויוא-ךלַאק

 .!ןערָאװעג
 ןעטפול רעד ןיא ךָאנ טגנעה סמוירָאטַאמערק יד ןופ ךיור רעד

 םוי; רעד ייז ףיוא לָאז ןעמוק --- קלָאפ עשטייד סָאד ,םיחצור יד ןוא

 ץטימ טנעה עגיד'אמט ערעייז ךָאנ ןעשַאו --- "ינומכ ויהיו תארק

 .םיפוג עשידיא עגילייה יד ןופ טכַאמעג ןעבָאה ייז סָאװ ףייז

 יו רעבירעד ןענייז ךַאל השעמ עשידיסח ןוא ךַאלטרעװ-הרות יד

 ןעבעל םעד ןעגעוו ןעלהעצרעד סָאװ תובצמ יד ףיוא ןעטפירשפיוא
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 ךָאד זיא .ןעדיא ןענָאילימ עטעדרָאמעגסיוא ןוא עטנערברַאפ יד ןופ

 עניארקוא ,עיצילַאג ןיא ןעבעל ןעשידיא ם'נופ ,תיצמת רעד ,ךות רעד

 יד ןיא ןעדיא בור סָאד .שידיסח ןעוועג ןעליוּפ -- טּפיוהרעביא ןוא

 טביולגעג ןעבָאה סָאװ ,םינימאמ עגיד'תומימת ןעוװעג ןענייז תונידמ

 ם'ניא ןוא ןעטשרעביוא ןיא --- "ודבע השמבו 'הב; המלש הנומאב

 .ן'יבר

 םידיסח יד ייב גילייה ןעוועג טרָאװ ס'ניבר םעד זיא זיולב טשינ

 וצ ,ן'עטַאט ַא יװ טכַארטַאב ן'יבר םעד ןעבָאה ייז רָאנ ,םינימאמ

 ןוא הסנרּפ ןעגעוו הצע ןַא ךָאנ ןעמוק רעדניק יו ןעגעלפ ייז ןעמעוו

 .רעטייוו ױזַא ןוא םינב לודיג רעצ ,תיב-םולש ,ךודיש ַא ןעגעוו ,רחסמ

 הגאד , םעד טליפרעד ןעבָאה ייז ,טרעטיברַאפ ןעוועג ץרַאה סָאד זיא

 ןערָאפעג ייז ןענייז ,ןענייווסיוא ךיז ןעזומ ייז זַא ,"הנחישי שיא בלב

 ,טרעהעגסיוא יבר רעד ייז טָאה רעטָאפ רעיירטעג ַא יו .ן'יבר םוצ

 ערעייז טבעלעגכרוד שוחב טָאה ,רעצ רעייז ןיא ךיז טבעלעגנייא טָאה

 ,טרעטנומעג ,טסירטעג יי טָאה ןעבעגעג הצע ןַא ייז טָאה ,םירוסי

 רעווש רעייז ןיא םייח חור ַא ייז ןעבעגעגניײרַא ,ןעגנונעפָאה ןעבעגעג

 .ןעבעל טמירָארַאפ

 ןענַאטשעג גיטסייג ןענייז םידיסח עלַא טינ יװ  ױזַא ןוא
 -תעיבט ןעפרַאש ַא גידנעבָאה ,יבר רעד ןוא הגרדמ רעכיילג .ַא ףיוא
 "ףךיארמ תא ינארה; טשטייטעג טָאה רעשזובישזעמ ךורב יבר יו ,ןיע
 וד סָאװ ןוא רעװ ןעגָאז ריד ךיא לעװ ,םינּפ ןייד רימ זייוו, ---

 ם'נופ תוהמ ןוא דנַאטשרַאפ םעד טיול יבר רעד םורַאד טָאה ,"טזיב
 תודיסח ךרד יּפילע רע טָאה ןדמל םעד .םהיא וצ טדערעג דיסח

 רעדָא ל"זח רמאמ ןעשירָאגעלַא ךילדנעטשרַאפמוא ןַא טשטייטעגסיוא
 ַא טשטייטעגסיוא -- דיא םתס םעד .טרָאװ-הרות ףרַאש ַא טגָאזעג |

 "רעד קינ'בושי םעד ,האצמה עש'חומ ַא רעדָא ,טשּפה ךרד לע קוסּפ
 םהיא רַאפ ןעוועג זיא לכשה-רסומ רעד סָאװ על'השעמ ַא טלהעצ
 ןייז טינ ןעק רערָאלק זַא ,רָאלק

 ערעדנַא ןופ רעמ טיבעג םעד ףיוא ךיז טָאה סנעכייצעגסיוא

 ןעגעלפ םהיא וצ .רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ד --- ל'ריאמ 'ר יבר רעד

 "עג םהיא זיא'ס סָאװ תויהש ןהֶָא .סעקינ'בושי עשידיא ןעמוק טּפָא

 -עגפיוא רע טָאה ,רוזחמ ַא ,רודיס ַא ,שמוח ַא ,טנַאה ן'רעטנוא ןעמוק

 "סבילפערט רעד ןייז דימת טגעלפ סָאװ קוסּפ ַא טשטייטעגסיוא ,טשימ

 ןיא דיא ם'נופ טימעג ןערעװש םעד רַאפ רעפטנע רעטסַאּפעגוצ רעט

 ןיא --- ןענַאטשרַאפ ןעטסעבמַא טָאה קינ בושי רעד סָאװ ךַארּפש רעד

 .שיניארקוא רעדָא שיליופ



 רעדָא קוספ ַא ןופ שטייטסיוא ם'ניא ןײרַא רעפיט ןעמ טקילב
 טייצ רעד ןעגעוו ןעסױטשנָא גנירג ךיז ןעמ ןעק ,על'השעמ ש'יבר ַא
 יד ןיא ןעבעל ןעשידיא ןעשימָאנָאקע ם'נופ ןעדנעטשמוא יד ןוא

 ,טבעלעג ןעבָאה ייז עכלעוו ןיא ,תומוקמ

 זיא ,ךַאל'השעמ ,ךַאלטרעװ ,םירמאמ עטלעמַאזעגפיונוצ יד ןיא
 "םש"לעב רעד ןעכלעוו ,הטיש רעשידיסח רעד ןופ דוסי רעד ָאד ךיוא
 דגנתמ ַא ןופ ענַארפ ַא ףיוא טָאה ,תודיסח ןופ רעדנירג רעד ,בוט
 תבהא; :טריניפעד ףרַאש ןוא ץרוק --- 3 תודיסחה ךרד רעד זיא סָאװ
 .""הרות תבהא ןוא לארשי תבהא ,'ה

 עשי'דיסח יד ןוא (םירפס הרות) בתכבש הרות עשי'דיסח יד

 ןעבָאה סָאװ םייבר ןופ ןילוח תוחיש ,ךַאלטרעװ) הּפלעבש הרות
 השלש , עגיזָאד יד ףיוא טעדנירגַאב ןענייז (םידיסח ןעשיווצ טרילוקריצ
 ףרַאד דיסח רע'תמא ןַא ןייז וצ :"םהילע תדמוע תודיסחהש םירבד
 ,ןייז סע ןעק דיֹא רע'טושּפ רעדעי .רשוע ןייק ,ןדמל ןייק ןייז טינ ןעמ
 ןעכַאז יירד עגיזָאד יד ןייז וצ םייקמ ןוצר םעד רָאנ טָאה רע ביוא
 ןופ תואג בילוצ טפָא רָאג תורישע ,תונדמל .זיא תודיסח ןיא ,הברדא
 -טפיוה יירד עגיזָאד יד ןופ גנורעטייורעד ַא םרוג "דוע יספאו ינא;
 ,הלוכ הרותה לכ ללוכ תודיסחה ךרד יּפ לע ןענייז סָאװ ,םירקיע

 יד ןופ ךַאל השעמ ןוא םילשמ .,ךַאלטרעװ:הרות עטסרעמ יד
 תודחא ,הקדצ ,תואג ןעגעוו ןערָאװעג טגָאזעג ןענייז םייבר עשי'דיסח
 יד סָאװ םירפס-הרות עשי'דיסח יד וליפא .םשה תדובע ןוא לארשי
 ,שיטסי'הלבק ,רהוזה חסונ יּפ לע ןעבירשעג ןענייז ייז ןופ עטסרעמ
 ןעקנַאדעג עגיזָאד יד רמאמ ןעדעי ןיא ןעגנורדעגכרוד ןעמ טניפעג
 .ןוא תורדס עצנַאג ןעכלעו ףיוא ,רמוח רעד טּפָא רָאג ןענייז ייז ןוא
 ,טעדנירגַאב ןענייז םירפס עצנַאג

 טימ טדערעג םייבר ערעזנוא ןעבָאה ,טּפיוהרעביא תואג ןעגעוו
 ואו ,הרדס עגיצנייא ןייק טעמכ ָאטינ .טייקפרַאש ערעדנוזַאב רָאג
 סָאד .תואג ןעגעג לעטרעװ ףרַאש ַא רעדָא רמאמ ַא ןייז טינ לָאז סע
 ץפיוא ךיז טרעגלַאװ סָאװ לעקיטרַא ןַא זיא ,תודיסח טלַאה ,תואג
 ןליפא ןענייז םיר"ומדַא םייבר ,ןיילַא טייק'סואימ יד זיא ןוא טסימ
 יד סָאװ ,"הואג תינימשבש תינימש; ַא ןעצונַאב םעד ןעגעג ןעוועג
 יד טימ .ןעבָאה סָאד געמ םכח-דימלת ַא זַא טגָאזעג ןעבָאה ל?"זח
 -לעב רעד .,הוואג-ילעב יד טמַאדרַאפ ייז ןעבָאה רעטרעוו עטספרַאש
 יז ןעבָאה ,רשוע ןַא ןוא הרות-זב ַא ןייז טגעמעג וליפא טָאה הוואג
 ןהעזעג שממ ייז ןעבָאה הוואג-לעב ם'ניא ,ךיז ןופ ןעבירטעג םהיא
 ןייז טינ ןעק ,קילב רעייז טיול ,הוואג-לעב ַא ,הרז-הדובע דבוע םעד
 'ה דבוע רע'תמא ןייק
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 ,םינצמק םירישע ןעגעג טדערעג ייז ןעבָאה ףרַאש ױזַא טקנופ
 .תווצמ עטסערג יד ןופ רענייא רַאפ ןעטלַאהעג ייז ןעבָאה הקדצ
 דיא ַא געמ; -- טגָאזעג רעקרָאװ קחצי 'ר טָאה --- הקדצ ןינע ןיא
 ונובר רעד זַא ןייז ךמוס טינ ךיז לָאז ןוא סורוקיּפַא ןַא ןייז ןליפא
 םהיא לָאז רע רָאנ ,ןעגיטפרעדַאבטױנ םעד ןעפלעה טעװ םלוע לש
 םוצ ןעטסרעממַא טמוק לארשי תבהא ."ןעפלעה ןײלַא דימו ףכית
 ןעטייווצ םעד טפלעה דיא ןייא ןעוו --- .הקדצ ןעבעג ךרוד קורדסיוא
 תדובע; ףיוא טעדנירגַאב ןענייז ,םירמאמ עגירביא יד ,וקחד תעשב

 ."הרות תבהא; ןוא "םשה
 "בתכבש הרות, עשי'דיסח ןופ גנולמַאז יד טהעטשַאב ,טגָאזעג יו

 בתכבש הרות עשי'דיסח יד ןופ .,"הפילעבש הרות; עשי'דיסח ןוא
 ףיוא רפס סָאד ,רמאמה-לעב ם'נופ ןעמָאנ םעד טמיטשַאב ןעמ טסייוו
 ַא ןעמ טפערט רעמָאט ןוא ן'יבר םעד ןוא םעד ןופ ךָאד זיא הרות
 ןעוועג רהזנ רהעז םירבחמ יד ןענייז ,ץיבר ןערעדנַא ןַא ןופ רמאמ

 טגנערב בור סָאד ,רמאמה-לעב ם'נופ ןעמָאנ םעד ןעבעגעגנָא ןעבָאה ןוא
 ןעוװעג זיא רעכלעוו ,ן'יבר ַא ןופ טרָאװ ףרַאש ַא ,ןויער ַא יבד ַא
 | ,יבר ןייז

 טרילוקריצ טָאה סָאװ ,"הּפילעבש הרותק עשי' דיסח ןעגעגַאד

 -םיונוצ טקלמ ןעשי'דיסח ַא ןופ זיא ןוא הֹּפ לא הּפמ םידיסח ןעשיווצ
 טשרעה ,הריטּפ ס'ניבר םענעי ךָאנ בור יּפ לע ןערָאװעג טלעמַאזעג
 ךיז לָאז'מ ליפיוו .גנונעדרָאמוא ןוא טײקטמיטשַאבמוא ,סָאַאכ רעסיורג
 םעד ,טרָאװ .סָאד טגָאזעג טָאה'ס רעוו ןעלעטשוצטסעפ ןעהימַאב טשינ
 זיא ,לשמ ןוא על'השעמ עכילמיטסקלָאפ סָאד טלהעצרעד רעדָא ,רמאמ
 ןופ טעטירָאטױא רעסיורג רעד וליפא .ןעטייקכילגעממוא יד ןופ סע
 בר רעקסנולּפ רענעזעוועג) ל"צז ןהָאזלעכימ לאקזחי יבצ 'ר ,תודיסח
 ןוא גנונימ סעמעװ טימ ,(הארוה-הרומ רעװעשרַאװ רעטעּפש ןוא
 ןעלעטשטסעפ ןיא ,טנעכערעג ךיז טָאה טקלמ רעשי'דיסח רעדעי תורעה
 טינ זיא ,רע וליפא -- טרָאװ ןעשי'דיסח ם'נופ טיײקלעניגירָא יד
 רעיונעג טימ ןעגנולעג טינ זיא םהיא ךיוא .ן'תועט ןופ ןעוועג יירפ
 םעד ןעלעטשוצטסעפ ןוא ,רעװ זיא רעװ ,ןעגָאז וצ טײקטמיטשַאב
 ,רמאמה-לעב ןעטשרע ן'תמא

 ל"זח רמאמ ַא גידנעשטייטסיוא ,שיט םייב הרות תבש גידנעגָאז
 ןופ לטרעווהרות ףרַאש ַא טגָאזעגכָאנ יבר רעד טָאה ,לודג ַא ןופ
 םידיסח ,"ורמוא םשב;? טגָאזעג יאדװַא סָאד טָאה יבר רעד .,ןואג ַא
 סָאד הנוכב אלש רעדָא ,הנווכב ןעבָאה ,טרעהעג סָאד ןעבָאה סָאװ
 םיטקלמ עשי'דיסח ןעבָאה ךָאנרעד ,ןעגעוו ס'ניבר ן'רַאפ ןעמונעגנָא
 ,ץ'יבר רעייז ןופ ןעמָאנ ןיא ןעבירשרַאפ ױזַא סָאד
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 עדעי זַא ,ן'יבר רעייז ןיא הנומא ַאזַא טַאהעג ןעבָאה םידיסח

 .סנעגייא ןייז ןעוועג ייז ייב זיא ,סטנַאזעג סָאה יבר רעד סָאװ ךאז

 "חרות עגיניזפרַאש יד וצ טרעהעגוצ ךיז גונעג סינ ללכב ןעבָאה ייז

 רעד סָאװ סָאד יצ ןעסיוו וצ ,טגָאזעג סָאה יבר רעד סָאװ ,רעטרעוו

 רָאנ זיא יז ביוא ,הרות יד .ןערעדנַא ןַא ןופ ןעמָאנ ןיא זיא טגָאז יבר
 רַאפ ןעמונעגנָא סָאד ייז ןעבָאה ,ליומ ס'ניבר רעייז ןופ ןעמוקעגסױרַא

 "יירש-הרות עשי'דיסח ןעשיווצ טפָא רָאג ךיוא טפערט'מ .םבר תרות

 טגָאזעג זיא סָאװ טרָאוװ הרות ףרַאש ַא ןעמונעג ןעבָאה סָאװ רעב

 ןעבָאה ,ן'יבר ןערעדנַא ןַא ןופ ןעמָאנ ן'ףיוא ןעוועג ןעבירשרַאּפ ןוא
 .ןיבר רעייז ןופ ןעמָאנ ן'ףיוא ןעבירשעגוצ סָאד ייז

 ןעלעניגירַא םעד ןעלעטשוצטסעפ ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג בָאה ךיא

 ךס ַא .לעטרעוו רעדָא קוסּפ ןופ בעשטייטסיוא ,רמאמ ןעדעי ןופ רעפַאש

 זיא'ס רעוו ןונגס ןוא חסונ םעד טיול גיטנעק וליפא ןענייז ךַאלטרעוו

 זיא סָאד יצ קּפוסמ ךיא ןיב ךָאד ."רמָאד ןאמ , רעלעניגירַא רעד
 "סיוא טינ זיא סע .ןעגנולעג תוביס עטנָאמרעדנעביױא יד בילוצ ,רימ

 רעבלעזרעד ,לטרעוו עבלעז סָאד ,רמאמ רעבלעז רעד זַא ,ןעסָאלשעג

 ףיוא ןערעוו ןעבעגעגנָא שרעדנַא ץעגרע לָאז על'השעמ רעדָא ,לשמ

 .ןעמָאנ ס'ניבר ןערעדנַא ןַא ןיא ןוא ןפוא ןערעדנַא ןַא
 ַא ןופ ןעגנושטייטסיוא ,ךַאלהשעמ .,ךַאלטרעװ וליפא ןַארַאפ

 ןילב שיטסירעטקַארַאכ זיא ,ןעגָאז ןפוא רעד ,חסונ רעד סָאװ ,קוסּפ

 "רַאנעגייא רעייז טַאהעג ןעבָאה םייבר ךס ַא לייוו ,ן'יבר םעד רַאפ

 "סיוא ם'ניא גנַאג ןעשיפיצעּפס ַא אליממ ןֹוא תודיסח ןיא ךרד ןעגיט

 לשמל ןיא'ס .אתוחידבד אתלימ ַא ןעגָאז ןיא ןוא קוסּפ ַא ןֹופ שטייט

 'ר ןופ קוסּפ ַא ןופ שטייטסיוא ,לטרעוו ַא ןופ ןעדיישוצרעטנוא גנירג

 -רַאק ןרחא 'ד ,רעוװישטידרַאב קחצי יול 'ר ,כענַאלשימערּפ ל'ריאמ

 "שטנעל ל"מר ,רעצישּפָאר ילתפנ 'ר ,רעצינעשזָאק על'השמ 'ר ,רעניל

 -נעמ 'ר ,םנוב 'ר ן'יבר ןופ טרָאװ-הרות ףרַאש ַא יצ .וװ .א .א רענ
 וו .א .א ,תמא תפש ,ם"ירה ישודיח ,ןמלז רואינש 'ר ,רעקצָאק עלעד
 טמיטשַאב ,ךילגעמ טְרָאפ זיא ס ביוא ,רימ ןעלפייווצ ןעגעווטסעדנופ

 ליוו ,לטרעוו ַא ןופ רעפַאשַאב רע'תמא רעד זיא'ס רעוו ,ןעגָאז וצ

 ןעדעװ הצ טגָאזעג ןעסַאּפ סָאװ ךַאלטרעװ ןעמ טפערט טּפָא ץנַאג
 -ךַאפ ןענייז ייז ןוא ,רעקצָאק ןוא ,תמא תפש ,ם"ירה ישודיח ן'רַאפ

 יזַא ןוא רעווישטידרעב ,רענַאלשימערּפ ןופ ןעמָאנ ן'פיוא טנעכייצ

 ,טרעקרַאפ ךיוא
 זַא ןעמ טהעז ,םירפס עשי'דיסח יד ןיא ךיז ןעמ טפיטרַאפ

 טרָאװ ןוא טפירש ךרוד ןעבָאה ,םייבר ,םיגיחנמ ענייז ךרוד םזידיסח

 ןוא םזילַאנָאיצַאר זַא ,קנַאדעג םעד טלוב ןעגנערבוצסיורַא טכוזעג
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 "ַאוצ ךיז ןענעק ,טנַאה ןיא טנַאה ןהעג גידנעטשלופ ןענעק הנומא
 ,הטיש רעזעיגילער שיפָאזָאליפ ןייא ןיא ןעסיגנעמ

 -פרַאש טגָאזעגסױרַא םייבר ערעזנוא ןעבָאה טייקצרוק רעייז טימ
 ןיא דיא ןעגעװ ,ןעבעל ךילשנעמ ,טלעוו ןעגעוו ןעקנַאדעג עגיניז
 טימ טגנָאזעג סָאד ןעבָאה ייז .רבח ןייז וצ ןוא טָאג וצ גנואיצַאב ןייז
 עשיפָאזָאליפ עגידנעטשלופ ַא ייז ןיא רעבָא טגיל'ס ,םוצמצ סיורג

 ,הטיש
 עליפ ןענייז סע ףיט"ןעגנורדעגכרוד יװ ןעניוטש וצ שממ זיא/ס

 ,םימיה תירחא ןעגעוו ,ןעגנוגָאזסיוארָאפ ,ןעגנושטייטסיוא ,רעטרעוו
 ,טפנוקוצ רעד ןיא קילב רעייז ףיוא ןעזייוו סָאװ ,אחישמד אתבקועב
 ,םיאיבנ ןופ טייקשירענָאיזיװ רעייז

 ןענימרעט עשיטסי'רהוז ןוא עשיטסי'הלבק טימ ךיז ןעצונַאב ייז

 רעד זילב ןעניז רעטרעװ יד .תונויער ערעייז ןעגנערבוצסיורַא
 .ןויער רעד זיא ליצ רעד ,ןויער ןעפיט ןופ שובל

 ןוא ןעגנערבוצסיױרַא טהימַאב ךיז ךילגעמ טייו יוװ ךיא בָאה
 עגיידיירחאלכ סָאד ,קוספ ם'נופ שטייטסיוא םעד ןעבעגוצרעביא
 ךיוא בָאה ךיא .טגָאזעג סע טָאה יבר רעד יו ,על'השעמ סָאד ,לטרעוו
 ירמאמ ,םיקוסּפ ,תויאר עזָאללָאצ ןעטכַאלפעגפיונוצ ןוא ןעדנובעגפיונוצ
 ,עלעיצנעסעטניווק סָאד ,ןכות םעד ןעבעגעגרעביא ןוא תונויער ,ל"זח

 -ַארַאּפ עטריסנעדנָאק עכילטע ןיא לָאמַא ןוא תורוש עכילטע ןיא לָאמַא

 .ןעפַארג
 ,רמאמ ןעדעי ןופ ףוס םייב םייבר יד ןופ ןעמענ יד ןעבעגנָא ןיא

 טסואוואב ןענייז ייז עכלעוו רעטנוא ,ערעייז ןעמענ יד טצונַאב ךיא בָאה
 רעד יו ןעמענ ענעגייא יד טימ לייט .טלעוו רעשי'דיסח רעד ןיא

 -ָאנ ן'פיוא לייט .וװ .א .א ,לשעה 'ר יבר ,ךלמילא יבר ,םנוב 'ר יבר
 יבר) רעקצָאק ,טכַאמעג טמהירַאב ןעבָאה ייז סָאװ ,טָאטש רעד ןופ ןעמ
 ,(םייח 'ר יבר) רעזנַאצ (ביל השמ 'ר) רעװעסַאס ,(עלעדנעמ 'ר
 יד ןופ ןעמָאנ ן'פיוא לייט .וו .א .א (קחצי יול 'ר) רעווישטידרעב
 -רָאפ ןענייז ןעמענ ערעייז ןוא ןעוועג רבחמ ןעבָאה ַייז סָאװ םירפס
 ,"?תמא תפש; ,'ם"ירה ישודיח, :םירפס יד ףיוא ןערָאװעג ןעטיב

 גנולמַאז רעד ןופ ףוס םייב .ווװ .א .א ,"רמתיא תרמשמ/, ,"תודלות,
 רעד רַאפ טצונַאב בָאה ךיא סָאװ ,םירפס ןופ המישר יד ךיא ביג
 ֹׂ : ,טייברַא

 קלָאֿפ ַא סָאװ רצוא רעלַאנָאיצַאנ רעטסרעייט רעד זיא רָאלקלָאפ
 רעשי'דיסח רעד יװ רָאלקלָאפ עגיטסייג עגילייה ןופ עפש אזַא .טגָאמרַאפ
 ןוא ,הבהא ,ןוחטב .הארי ,הנומא טימ ,שדוקה-תרהט לע ןעּפַאשעג
 ,טלעװ רעד ןיא ןושלו המוא ןייק טינ טנָאמרַאפ תועינצ
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 עכלעוו ,םינבר יד וצ קנַאד ןיימ ןעקירדסיוא ךיא ליוו ףוס םוצ

 הולא םהל הרכז .גנולמַאז רעד רַאפ םירפס טגרָאבעגסיױא רימ ןעבָאה

 ייוצ ענייז ,ןיטערטסמ א"'טילש רעגנַאל השמ 'ר ר"ומדאה : הבוטל

 םהרבא 'ר ג"הרה ןוא רעגנַאל םהרבא 'ר ןוא המלש 'ר םינבר ןהיז

 .טפירש םירבח ע'בושח עניימ .א"טילש ןייטשרעבליז יבצ לאומש

 .ָאטנָארָאט ןופ רעטנרעלעגלָאװ קחצי בקעי 'ר ברה ,ןמש .נ רעלעטש

 ןײטשפַארג המלש החמש .געּפיניװ ןופ ןַאמצרַאװש ריאמ 'ה ברה

 ,ָאירַאטנָא ,ןָאדנָאל ןופ ןַאמקירב םוחנ

 .ח"שתה ,ןושחרמ שדוח שארד יב

 א





 תישארב

 ןעמ ןעק ,סָאד טסייו ןעמ זַא ןוא --- "ירשתיאב , טכַאמ ,תישארב

 תא ליחתהל ךירצ היה אל, :טגָאז יישר סָאװ .,ןייטשרעפ רעסעב

 איהש םכל הזה שדוחהמ אלא ,םלועה תאידב ןופ ,תישארבמ הרותה

 ,"תישארב; טרָאװ סָאד זנוא טגָאז ,?לארשי הב ווטצנש הנושאר הווצמ

 -ַאס בקעי םהרבא 'ר) .יושת םוא הרות יד ןעביוהנָא ףרַאד ןעמ זַא

 | (.רערוגיד

 ,דרע ןוא לעמיה ןפַאשַאב טָאג טָאה תוניחב ייווצ ךרוד .תישארב
 (.רמתיא תרמשמ) .יה תארי תינשהו ,המכח תישאר

 השעמ שדחמ גָאט ןעדעי זיא ע"שבר רעד יוװ ױזַא -- תישארב

 וצ שדחמ סעּפע גָאט ןעדעי ביוחמ שנעמ רעד זיא ױזַא ,תישארב

 (.רענילראק ןרהא 'ר) .,ןייז

 טינ ,הוה ןושלב "ךשח ארובו רוא רצוי, רימ ןעגָאז רעבירעד

 -טלעוו רעד ןופ טעצָארּפ רעד לייוו ,רבע ןושלב "ךשח ארבו רוא רצי,
 טלַאה סע רָאנ ,טרעהעגפיוא טינ תישארב השעמ טניז טָאה גנופַאשַאב

 רימ יו .ןערעוו טצעזעגטרָאפ ןיא עגר עדעי ןוא טונימ עדעי ,רדסכ
 (.רעװעשטידרַאב) ".תישארב השעמ דימת םוי לכב ובוטב שדחמה , ןעגָאז

 ם'נופ בױהנָא ןיא דלַאב טקנעדעג שנעמ רעד ביוא --- תישארב
 יב ןענייז ,ץרָאהו --- "ץרָאה תאו םימשה תא םיהלא ארב; זַא ,גָאט
 (.רענשטנעל ל"מר) ".וחבו והת,, יװ רהעמ טינ ןעכַאז עשידרע עלַא םיא

 רפס רעד ןוא תישארב רפס ם'ניא ללכנ זיא הרות עצנַאג יד
 רעצנַאג רעגיזָאד רעד ןוא קוסּפ ןעטשרע ם'ניא ללכנ זיא תישארב
 ללכנ זיא תישארב טרָאװ סָאד ,תישארב טרָאװ ם'ניא ללכנ זיא קוסּפ

 ןופ הדוקנ עטסלעטימ יד ןיא ללכנ זיא "ב , תוא רעד ",ב , תוא ם'ניא
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 רעצנַאג רעד ןופ הדוקנ יד זיא "רודה קידצ , רעד ןוא -- "ב, רעד
 | (.רענשזיר לארשי 'ר) .הרות

 לש ונובר רעד ֹזַא ,ןעסיוו דיא ַא ףרַאד עטשרע סָאד -- תישארב

 .(רעוויושטידיז לעשריה 'ר) .,דחוימו דיחי ,דחא זיא םלוע

 ,שואי ןוא רעצ טימ טליפעגנָא טרעוו דיא ַא ןופ ץרַאה סָאד ןעוו
 ,םיא בילוצ -- םלועה ארבנ תורמאמ "דוי,ב זַא ,ןעקנעדעג רע לָאז
 -ביילרַאפ סָאד טעוװ ,ןעפַאשַאב טלעוו יד טָאג טָאה "דוי; םעד בילוצ
 ,(שודקה דֹוי) .תוגאד ענייז ןערעגנירגרַאפ ןוא ןעדייל ענייז ןערעט

 ןייז .גנידצלַא זיא רע ןוא ןעפַאשַאב גנידצלַא טָאה ארוב רעד

 "ּפָא טינ לָאמנייק טעװ ןוא טלעטשענּפָא טינ לָאמנייק טרעוו העּפשה
 עניז רַאפ עיּפשמ רע זיא עגר רעדעי ןיא לייוו ,ןערעוו טלעטשעג

 -רעב) .ןעפַאשַאב טָאה רע סָאװ טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןעשינעפעשַאב
 | (.רעוועשטיד

 תובהלתה טימ לָאמנייא ןמלז רואינש 'ר טָאה -- םלוע לש ונובר
 ןייד טיג ליו ךיא ,טלעװ ןייד לחומ ריד ןיב ךיא -- ןעירשעגסיוא

 ןוא טייקגילייה ןייד ןיא ןיילַא ךיד זיא ,ליוו ךיא סָאװ ץלַא ,ןדע-ןג
 | .ןערעוו ןעסָאגעגנעמַאזוצ ריד ןיא

 םידגב טיינ סָאװ רעדיינש םעד ןעמ טביול --- הנובתב םימש השועל
 טביול סָאװ רַאפ ? ןעיינ רע לָאז ןעד סָאװ טימ ,םעדָאפ ןוא לעדָאנ טימ

 טכַאמעג ןעלמיה יד טָאה רע סָאװ רַאפרעד ע"שבר םעד ךלמה דוד
 תאירב ייב טָאה לוכיבכ זַא ,ןעגָאז זנוא סָאד טמוק -- ? "הנובת, טימ
 ןעלָאז ןעשנעמ זַא ,הנובת ַאזַא ןעלמיה יד ןיא ןעבעגעגניירַא םימש
 ,(םנוב 'ר יבר) .ןעפַאשַאב דרע ןוא לעמיה טָאה סע רעוו ןייטשרַאפ

 טָאה ת"ישה ןעכלעוו טימ רוביד םעד -- בצנ ךרבד 'ה םלועל
 טלעוו יד טלַאה םיא טימ ןוא ןהעטש ןעבילבעג זיא ,טלעוו יד ןעפַאשַאב
 (,ט"שעב) .ץנעטסיזקע ריא ףיוא

 תעב טגָאזעג טָאה ת"ישה סָאװ ,יהיו םעד --- "יהיו רמא אוה יכ;
 טהעטש דומעיו יוויצ ןעגיזָאד םעד ףיוא ,הוצ אוה ,םלועה תאירב
 (השמ חמשי) .טלעו יד
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 ןעגיוא עניימ ןיא יז טהעז ,טלעוו רעד ןיא ןײרַא ףיט קילב ךיא ןעוו
 -יורג ַא ןיִא רעמיוב יו ןעשנעמ יד .רבדמ רעכילדנענוא ןַא יו סיוא
 ,םיא וצ ןעדנעוו ךיז ןעק ןוא העז ךיא סָאװ ןעגיצנייא םעד ,דלַאװ ןעס

 ,םלוע לש ונובר רעד -- ,דלַאװ ןוא רבדמ ם'נופ תיבה-לעב רעד זיא

 (.םנוב 'ר יבר)

 ןעמ ןעוו ,זיא יז טלעװ עטוג ןוא עגיטכיל ערעייט ַא רַאפ סָאװ
 -"בשוח ערעטסניפ ַא רַאפ סָאװ ןוא .ריא ןיא ןײרַא טשינ ךיז טכַארט

 ךורבכ 'ר) .ריא ןיא ןירַא ָאי ךיז טכַארט ןעמ זַא ,זיא יז טלעוו עגיד

 (.רעשזיבישזעמ

 ץכערק ַא ריא ףיוא לָאז ןעמ ,טרעוו יד טשינ טָאה טלעוו עצנַאג יד

 .רעקצָאק) .ןוהט

 ,רקב יהיו .תולג ןעשידיא ןערעטסניפ ןפיוא זמר א זיא ,ברע יהיו
 ןעשיווצ ןעוו ,דחא םוי .ןעמוק טעוו סָאװ הלואג רעד ףיוא זמר ַא זיא
 (.רעוואקירטס ףלאוו 'ר) .תודחא ןוא םולש ןעשרעה טעװ ןעדיא

 םולש זיא גיטכיוו ןוא סיורג ױזַא -- לכה תא ארובו םולש השוע
 תפש) .םענייא ןיא גנופַאשַאב טלעוו עצנַאג יד יװ ,טלעוו רעד ףיוא

 | (.תמא

 רעזייב ַא ,רעטגערעגפיוא ןַא דימת עבטב זיא שנעמ רעקנַארק ַא
 וצ ךיז טיירג רע זיא טייקגיניילק עטסדנימ יד בילוצ ,ןסעכ ַא ןוא

 יד ןעבעג לָאז טָאג ,"ןתי ומעל זוע 'ה; רימ ןעטעב רַאפרעד .ןעגירק
 ןופ אליממ ןעדיא ןעלעוו ",םולשב ומע תא ךרבי יה, ,טנוזעג ןעדיא
 .(רעוויסאס ל"מר) .םולש טיִמ ןייז טשטנעבעג טָאג

 יד ןעטייווצ םעד טיג רענייא ןוא ןעפנָארב ןעקנירט ןעדיא ןעוו

 ,דניירפ עטוג ןעביילברַאפ וצ *,ףכ תעיקת , ַא סָאד זיא ,םייחל טנַאה

 (.ם"ירה ישודיח)

 יּפָא טינ םיא רע לָאז ,ןעטייווצ םוצ "םייחל,, טקנירט דיא ַא ןעוו
 ",הללק , טפערטַאב "םיבוט םייחל , לייוו *,םיבוט םייחל , ןערעפטנע

 (.ךלמילא 'ר יבר) *.םולשלו םיבוט םייחל , ןערעפטנעּפָא לָאז רע רָאנ
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 העושי א ףרַאד רענייא ןעוו זַא ,גהונ ךיז םידיסח ןענעז רַאפרעד
 ױזַא טפערטַאב "םייחל , לייוו ?,םייחל , ןעקנירט וצ ,האופר ַא רעדָא
 רבד ַא זיא סע ןוא --- גיצניינ ןוא טכַא --- ?גחנמ,; טרָאװ סָאד יו ליפ
 ,(םנוב 'ר יבר) .ןיד ַא טכערב גהנמ ַא זַא ,עודי

 לָאמנײא םנוב 'ר יבר רעד זיא ,םיברוקמ ענייז ןופ טײלגַאב
 ןעיובפיוא ןיא ןעטלַאהעג טָאה'מ ואוו ,ץַאלּפ ַא רַאפ ןעגנַאגעגייברַאפ
 -עגכָאנ טײקמַאזקרעמפיוא טימ ןוא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ,זיוה ַא
 ייוצ ןעסַאּפוצנעמַאװצ תוצע טכוזעג טָאה סָאװ רעטײברַא ןַא טגלָאפ
 -סױרַא טָאה לעצעלק ןייא ןופ לייוו ,טנָאקעג טינ טָאה ןוא ךַאלצעלק
 טָאה רעטיײברַא רעד ."קנעס, רענעסקַאװעגסױרַא ןַא טעשטרַאטסעג
 ןעפיט ַא ןעטינשעגסיוא לעצעלק ןעטייווצ ם'ניא ,עטָאלד ַא ןעמונעג
 ןעטייווצ ם'ניא "קנעס , םעד טסַאּפעגנײרַא םורַא ױזַא טָאה ןוא טינש
 ,לעצעלק

 עשירעגירק ייווצ ןעשיווצ םולש ןעסילש ףרַאד'מ יװ ,טהעז טָא --
 ףרַאד ןעמ --- םיברוקמ ענייז ןעזיוועג םנוב 'ר יבר רעד טָאה -- םידדצ
 ןעלצרָאװסױא לָאז רע ,טרַאּפשעגניײא זיא סָאװ ,דצ םעד ןעגניווצ טינ
 אקוד רָאנ ,דצ ןעטייווצ םעד ןעבעגרעטנוא ךיז לָאז רע ,תונשקע ןייז
 זַא ,ךיז ייב ץַאלּפ ןעכַאמ ,ןעבעגרעטנוא ךיז ףרַאד דצ רערעכייוו רעד
 ןיא "קנעס , רעד יװ טקנוּפ זיא סָאװ ,ןשקע רעטרַאּפשעגנײא רעד

 -צעלק ייווצ יד ייב יו טקנוּפ ןוא ןעסַאּפנײרַא םיא ןיא ךיז לָאז ,ץלָאה |
 םנופ ץנעטסיזקע םעד גנוסַאּפנעמַאזוצ ַאזַא טגיטסעפרַאפ ,ץלָאה ךַאל -

 ףיוא טביילברַאפ ,םולש םענעסָאלשעג ַאזַא טימ סָאד זיא ױזַא ,ןינב
 ,טפַאהרעיוד ןוא שינָאמרַאה ,קרַאטש רעמיא

 (ו .א) םימל םימ ןיב לידבמ יהיו

 :טגָאז קוסּפ רעד יװ ,"םימ; סלַא טנעכייצַאב הרות יד טרעוו ,עודיכ
 ףרַאד ןעמ זַא ,זמר ַא קוסּפ םעד ןופ זיא ?,םימל וכל אמצ לכ וה,
 ,רעטייוצ ַא ןוא הרות ןייא ןעשיווצ ,םימל םימ ןיב לדבה ַא ןעכַאמ
 .רענילרַאק ןרהא 'ר)

 ייב לייוו .גָאטנָאמ ןיא םַאנסױא ןַא ,בוט יכב םדא סנכי םלועל
 (.רעוואסאק ךורב 'ר) .בוט יכ טינ טהעטש םלועה תאירב תעב גָאט םעד
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 (.בי .א) ירּפ השוע ץעו

 ןופ .םיוב רעד ןענעקרעד וצ זיא ,הדלות יד ךרוד ,ירפ רעד ךרוד
 גנוריפפיוא ןוא רעטקַארַאכ רעד גיטנעק זיא דניק ַא ןופ תוגהנתה יד
 (.ץיוורוח רשא 'ר) ,הובאד אערכ ארב -- .רעטָאפ ם'נופ

 ענייא ןוא ,הארי תמחמ ענייא ,םשה תדובעב תוגרדמ ייווצ ןַארַאפ

 זיא סָאװ רעבָא רעד ".םילודגה תורואמ , ןענעז עדייב ,הבהא תמחמ

 סָאד ןוא ,הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא טהעטש ,הבהא תמחמ 'ה דבוע ןַא

 (ןילבולמ יבר) ".לודגה רואמה , רעד זיא

 "עג ןייק טינ ,ענייר תמא ןַא זיא הארי יד ביוא --- הרוהט 'ד תארי

 .דעל תדמוע זיא הארי ַאזַא ,ןעצרַאה ןעטספיט ןופ טמוק רָאנ ,עטכַאמ

 | (.יבר רערדנסכלַא)

 -- ?ם"ירה ישודיח, ן'רַאפ ןעוועג לצנתמ ךיז לָאמַא טָאה דיסח ַא

 -עגרעביא ושפנ לכבו ובבל לכב טָאה רע יװ ןערָאי גילדנהעצ ייווצ

 . רעד וצ טכיירגרעד טינ טנייה זיב טָאה ןוא ארובה תדובע וצ ךיז ןעבעג

 טײברַא רע זַא ,הכאלמ לעב ַא .רעטײברַא ןעכַאפנייא ןַא ןופ הגרדמ

 יד .טײברַא ןייז ןיא סערגָארּפ רע טכַאמ ,ךַאפ ןייז ייב רָאי גיצנאווצ

 "עב ןוא רעלענש טיײברַא רע ,רענעש סױרַא םיא ייב טמוק טײברַא

 "רעד ףיוא ץלַא טהעטש ןוא טנעװַאד רע יוװ רָאי גיצנאווצ ,רע ןוא רעס

 | ,הגרדמ רעבלעז

 -טנעעגּפָא ם"ירה ישודיח רעד םיא טָאה -- ןעסיוו טסלָאז --

 ,לועל רושכ ןייז שנעמ רעד ףרַאד ארובה תדובע ןינע ןיא --- טרעפ

 לַאטש ןופ ןעגרָאמירפ ןדעי ןעהעג סקָא ןוא לזייא רעד .אשמל רומחכ

 ,לַאטש ןיא קירוצ ייז ןעהעג ןערעקַא ן'כָאנ .דעקַא םוצ דלעפ ןיא

 סָאד טרעװ םורַא ױזַא ןוא םויו םוי לכב םישעמ ערעייז ןענעז סָאד

 ,ךכ .תואובת ןוא תוריּפ ןעסקַאװ סע ,טײברַאַאב ןוא טרעקַאעצ דלעפ

 םלוע ארוב םוצ ןעטכילפ ענייז ןעליפרעד שנעמ רעד ףרַאד ױזַא טקנופ

 ןעסיוו וטסלָאז .תוישק ןייק ןעגערפ טינ ןוא ןַאּפש ןיא ןהעג --

 ןוא הסנרּפ וטסָאה ,םלוע לש ונובר םעד טסניד וד סָאװ םעד ךרוד

 | ,טנוזעג ןענעז תיב ינב ענייד טימ וד

 לָאז רע ,רעצווָאלדיש דוד ןתנ 'ר ייב ןעטעבעג לָאמַא טָאה דיסח ַא
 "עג טינ לָאז רע ,ןייז וצ גהונ ךיז ױזַא יו ,םשה יכרד ןענרעל םיא
 .הרבע ןַא טימ ןערעוו טלעכיורטש
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 ןעמ רָאט ,טינ רָאט ןעמ סָאװ סָאד זַא ,ללכ ַא ןעבָאה טסלָאז --
 .ןעוט וצ טינ ךיז גָאי ,געמ ןעמ סָאװ סָאד וליפַא רעבָא ,טינ

 לָאז רע ,רענישזיר לארשי 'ר וצ ןעמוקעג לָאמַא זיא ןַאמרעגנוי ַא
 ,תודמ עטכעלש ענייז ןייז רבוג ןעפלעה םיא

 טכַארט ,הנווכב ןרעל ןוא ןעװַאד ?ןעפלעה ריד ךיא ןעק סָאװ --
 ! תודמ עטכעלש ןייק ןעבָאה טינ וטסעוװ ,תובשחמ עטכעלש ןייק טינ

 סלַא טלעו רעשידיסח רעד ןיא טסואווַאב ,רעקסילערטס ירוא 'ר
 לעקיטש ַא רע טָאה ,ןערָאװעג הלגתנ זיא רע רעדייא ",ףרש , רעד
 ,ןויבאו ינע רעסיורג ַא רע זיא ןעוועג .גרעבמעל ןיא טניואוועג טייצ
 -עטניארַאפ ךיז טָאה םשה תדובע ןיא תוגהנתה רעשידיסח ןייז בילוצ
 --- ןילבולמ ן'יבר ם'נופ רעגָאװש ַא ,סעלעמומ ביל 'ר םיא ןיא טריסער
 | ,רשוע רעסיורג ַא ןוא דיסח ַא ,דיא ַא

 טהיצ רע ןענַאװ ןופ טגערפעג סעלעמומ ביל 'ר םיא טָאה לָאמנייא
 ,תיב ינב ןייז רַאפ הסנרּפ

 רחאלכ רעקסילערטס רעד םיא טָאה -- ךַאלעהיק ייווצ בָאה ךיא --
 ,טרעפטנעעגּפָא די

 -רַאפ ןופ סנרּפתמ ךיז זיא ירוא 'ר זַא ,ןענַאטשרַאפ ביל 'ר טָאה
 ,יורפ ןייז וצ טגָאזעגנָא רע טָאה .ךַאלעהיק ייווצ ענייז ןופ ךלימ ןעפיוק
 ןוא ירוא 'ר ןַאמנעגנוי םייב ךלימ ןעפיוק ןעמ לָאז האלהו םויהמ זַא
 ,ערעדנַא יד יו חקמ ןערעייט ַא ןעלָאצ םיא לָאז ןעמ

 'ר וצ לעגירק ַא טימ ןעמוקעג זיא טסניד סעלעמומ ביל 'ר זַא
 טזָאלעגסױא יורפ ס'ירוא 'ר טָאה ,ךלימ ןעטעבעג ןוא בוטש ןיא ירוא
 טָאה ןוא ריא ןופ ן'קווח'ּפָא רַאפ ץרַאה עטרעטיברַאפ סָאד ריא וצ
 ,בוטש ןופ ןעבירטעגסױרַא יז

 רעמורפ ַאזַא -- .ןעסָארדרַאפ קרַאטש סעלעמומ ביל 'ר סָאד טָאה
 טימ סָאד טָאה רע ןוא !תונציל םיא טימ ןעביירט לָאז ןַאמרעגנוי
 ,רעקסילערטס םעד ןעפרָאװעגרָאפ סָארדרַאפ

 ךיא םוק יװ -- .טרעפטנעעגּפָא ירוא 'ר םיא טָאה --- הלילחו סח --
 "עג ךייא בָאה ךיא ? רקש ןעגָאז ךָאנ טרפבו ,ךייא וופ ןעכַאמ וצ קזוח
 ךיא היצ ייז ןופ סָאװ ךַאלעהיק ייווצ בָאה ךיא .תמא ןעצנַאג םעד טגָאז
 . . ,",ונחטב ושדק םשב יכ , ".ונבל חמשי וב יכ, ןענעז ייז ןוא ,הנויח

 ףרַאד --- טגָאזעג םנוב יר יבר רעד טָאה --- ארובה תדובע ןינע ןיא

 ןופ ןעכַאז ןעביז ןוא דניק ַא ןופ ןעכַאז יירד ןענרעלּפָא ךיז שנעמ ַא

 ג םנג ַא
 וו 26 ו
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 טנייוו ןוא ,גידייל טשינ עגר ןייק טציז ,ךיליירפ דימת זיא דניק ַא
 ןוא .ליוו רע סָאװ ךַאז רעדעי רַאפ

 טינ םיא טגנילעג (ב ;טכַאניײב זיולב ךיז טגיטפעשַאב (א -- בנג ַא
 -ייווצ יד סע טריבורּפ רע רָאנ ,טגיטומטנַא טינ רע טרעוו ,טכַאנ ןייא
 (ד :ךַאז רעטסנעלק רעד רַאפ שפנ רסומ ךיז זיא רע (ג ;טכַאנ עט
 ,טרעוו םעניילק ַא םיא ייב טָאה לעקיטױֵא עשי'בנג עטסלופטרעוו סָאד

 טײרג דימת זיא (ה ;זיײרּפ ןעטסגיטשינ ן'רַאפ סָאד טפיוקרַאפ רע
 -יוװצ (ו :ןערעװ וצ טצרַאװשרַאפ ןוא ןעגנוגינייּפ ,ּפעלק ןייז וצ לבקמ
 ; טייהנעבעגרעביא ,טפַאשביל ,טפַאש'רבח ,תודחא טשרעה םיבנג ןעש
 ,ךיא םענעגייא רעייז ןופ קיטש ַא זיא יז ,ייז טלעפעג הכאלמ רעייז (

 .ןעטייברעביא גנוגיטפעשַאב רעייז טינ ןעליוו ןוא טינ ןענעק ייז ןוא

 :דיסח ַא טגערפעג לָאמַא טָאה רעקצָאק רעד
 ? ףלאוו ןעגידעבעל ַא ןעזעג לָאמ ַא וטסָאה --
 ,ןעזעג בָאה ךיא --
 ? טַאהעג ארומ םיא רַאפ וטסָאה --
 .טַאהעג ארומ םיא רַאפ ךיא בָאה יאדוא --

 טסָאה וד זַא ,טסואוועג וטסָאה ,טַאהעג ארומ טסָאה וד תעשב --
 : ? ארומ

 ןעגעװ טכַארטעג טינ ירמגל ךיא בָאה קערש סיורג ןופ ,ןיינ --

 ן'רַאפ ןעבָאה ארומ *.םימש תארי , ע'תמא ןייז ףרַאד ױזַא טָא ---
 ,ארומ טָאה ןעמ זַא ,ןעליפ ןוא ןעסיוו טינ רָאג ןוא םלוע לש ונובר

 (.חי .א) ךשחה ןיבו רואה ןיב לידבהלו

 ױזַא ,טלעװ רעד ףיוא שינרעטסניפ ןוא טכיל ָאד זיא'ס יװ ױזַא
 "שנעמ ןיא ןוא ןעבעל ןעכילשנעמ ןיא שינרעטסניפ ןוא טכיל ָאד זיא
 (םנוב 'ר יבר) ,.לכש ןעכיל

 ןעגנעהפיוא לָאז'מ ןעוו :טגָאזעג טָאה ןהוז ס'רענישזיר םעד םוחנ 'ר
 ןעגייא ןייז טּפַאכעג רעדעי טלָאװ ,קָאװשט ַא ףיוא תורצ לעקעּפ סנעדעי
 -ערג זיא תורצ לעקעפ ס'מענעי זַא ,ןעזרעד טלָאװ רעדעי לייוו ,לעקעּפ
 ,סנייז יו רעגרע ןוא רעס
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 טסיג תיבהילעב רעד סָאװ ,ילכ ַא יו טקנוּפ ןייז ףרַאד שנעמ ַא

 הבהאב לבקמ שנעמ רעד ףרַאד ױזַא ,גיסע רעדָא ןייוו ,ןיירַא ריא ןיא
 (.לארשי בהוא) .סטכעלש רעדָא סטוג --- םיא טיג טָאג סָאװ סעלַא ןייז

 ףרַאש רעד וצ ךיילג זיא טלעװ רעד ףיוא ןעשנעמ ןופ ןעבעל סָאד

 ןיא ןטימניא ,לואש רעד זיא סקניל ןוא סטכער ןופ .רעסעמ ַא ןופ -

 (.רעוויסָאס ל"מר) ,םייחה-ךרד רעד

  ףרַאד ןעגיוא ליפיוו ָאט ,ןעגיוא טימ לופ זיא תומה ךאלמ רעד ביוא
 "יד ךלמ שריה יר) . , .? םיא רַאפ ןעצישַאב וצ ךיז ,ןעבָאה שנעמ ַא
 (.רעווָאנ

 רעד טָאה ?,אימד אלוליה יבכ אמלע יאה, :טגָאז ארמג יד סָאװ
 סָאװ ,דיא ןעלעיצניוװָארּפ ַא וצ לשמ ַא טימ טרעלקרעד יבר רערדנסכלַא

 ַא ןופ רע טָאה טכַאנײב .ןיירַא טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןעמוקעג זיא
 -ַא ףױא יװ ,ןעגניז ןוא ןעצנַאט ,ןעליּפש טרעהעג זיוה ןעגיד'תונכש
 ןהוז ןייז הנותח ןכש רעד טכַאמ אמתסמ ,טכַארטעג רע טָאה .הנותח
 רע טָאה ױזַא .עבלעז סָאד רעדיוו טכַאנ עטייווצ יד .רעטכָאט רעדָא
 טָאה .ןעצנַאט ןוא ןעליּפש טרעהעג טכַאנ עדעי טעמכ ךילרעהפיואנוא
 :ןכש ןעטייווצ ַא ייב טגערפעג לָאמנייא רע

 .זיוה ןעגיד'תונכש ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,רימ טרעלקרעד --
 יד יו רעטכעט ןוא ןהיז ליפ ױזַא זה ם'ןופ תיבה-לעב רעד טָאה
 ...?הנותח ערעדנַא ןַא טכַאנ עדעי טעװַארּפ רע סָאװ ,רָאי ןופ געט לָאצ

 ןופ טכַאלעג ןכש רעד טָאה -- !הטוש רעגידלעטעטשניילק --
 -לעב ןייא ןופ טינ ןענעז זיוה ןעגיד'תונכש ם'ניא תונותח יד -- םיא
 רעגיטכערּפ רעסיורג ַא זיא טרָאד .רעדניק ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,תיבה
 ,טצנַאט ,לָאז םעד טרָאד טגניד ,דניק ַא הנותח טכַאמ סע רעװ ןוא ,לַאז
 ןענעז תוחמש עגיטכַאנײב עלַא יד .חמשמ ךיז זיא ןוא טגניז ,טליּפש
 הנותח ערעדנַא ןַא טרָאד זיא טכַאנ עדעי ,ןעשנעמ ןייא ןופ טינ
 ,ןתוחמ רעדנַא ןַא טליּפש ןוא טגניז ,טצנַאט טכַאנ עדעי ןוא

 טלעװ יד ",אימד אלוליה יבכ אמלע יאה, שטייט רעד זיא סָאד

 ןוא ,טייקגיטסול ,טייקכעליירפ ,תוחמש .בוטש-הנותח ַא יוװ ךיילג זיא
 טצנַאט רענייא טינ רעבָא .ןַארַאפ דימת טלעוו רעד ףיוא זיא ןעצנַאט
 רעוו ןוא ,רערעדנַא ןַא טצנַאט ןעגרָאמ ,רעד טצנַאט טנייה ,גידנעטש
 טסייו ,רעגניז ןוא רעליּפש ,רעצנעט רעדנעמוק רעד ןייז טעװ סע
 .. .טשינ רענייק
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 זיא ,הוצמ לש החמש רכש רעבָא ",אכיל אמלע יאהב הוצמ רכש,
 טיול ןוא הנותח רעד ןופ ךרע םעד טיול .ןענַארַאפ ָאי טלעוו רעד ףיואו
 (.רעצישזדאמ לארשי 'ר) .הוצמ לש החמש רעד

 (.וכ .א) םדא השענ םיהלא רמאיו

 רמא דסח ,םדאה תא תוארבל ה"בקחה אבׂש העשב
 ,ארבי רמא קדצ .ארבי לא רמא תמאו ,ארבי
 תמא לטנ ? ה"בקה השע המ .ארבי לא רמא םולש
 .שרדמ) ! ץראל וכילשהו

 לֹא טגָאזעג ךיוא ךָאד טָאה "םולש , רעד ,השק תמאב ךָאד זיא
 דרע רעד וצ ןפרָאװעגרעטנורַא ע"שבר רעד טָאה סָאװ רַאפ ,ארבי
 ? "תמא; םעד רָאנ

 זיא "תמא , םעד קעװַא טפרַאװ ןעמ זַא ,היאר ַא זיא ןענַאד ןופ
 םשל טריפעג ן'תקולחמ עטסרעמ יד ןערעו עודיכ לייוו *,םולש , ָאד
 ",תמא , ן'רַאפ רָאנ ןעפמעק ייז זַא ןטלַאה הבירמ ילעב יד *.םולש

 ןעיירעגירק יד ףיוא אליממ ןערעה ",ןץתמא , יד רעבָא ןעמ טקוקרַאפ
 (.רעקצָאק) . . . ןייז וצ גרטקמ סָאװ טינ ןיוש טָאה םולש רעד ןוא

 ומתוח , לייוו ,ןעכַאמוצכָאנ טלָאמעג טינ זיא ה"בקה ןופ המיתח יד
 דוי) .תמא טינ ןיוש זיא ,טכַאמעגכָאנ ביוא זַא -- ?תמא אוה ה"בקה לש
 ' (.שודקה

 ץראמ תמא , : ם"ירה ישודיח םעד טגערפעג לָאמ ַא טָאה דיסח ַא
 לָאז'ס זַא ,דרע רעד ןיא ןעמ טצנַאלפרַאפ העירז ַא רַאפ סָאװ ?,חמצת
 ? "תמא , ןַא ןעסקַאװסױרַא

 טָאה --- ! תמא רעד סױרַא טסקַאװ ,רקש םעד טבָארגַאב ןעמ זַא --
 ,טרעפטנעעג ם"יר רעד

 -'תוינחור סָאד ,טייקשילמיה סָאד -- "ץרא םימשמ ךילשה,
 .ןעפרָאװעגקעװַא ןעדיא יד ןעבָאה ,טייקגיטסייג עשידיא יד ,טייקגיד
 תראפת יד ,ףוגה יגונעת יד ,טייקגיד'תוימשג יד ,טייקגיד'תרא סָאד
 ישודיח) .טייקנהעש עשידיא ןערָאװעג הּפרח רעזנוא וצ זיא סָאד ,לארשי
 (.ם"ירה

 טגָאז ,שנעמ םעד ןעפַאשַאב ןעגנַאגעג זיא םלוע לש ונובר רעד ןעוו
 ,טגָאזעג ןעבָאה לייט ",תותכ תותכ תרשה יכאלמ ושענ, ,שרדמ רעד
 לָאז ןעמ טגָאזעג ןעבָאה לייט ןוא ןעשנעמ םעד ןעפַאשַאב ָאי לָאז ןעמ
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 רבכ ?םינידמ םתא המ :ה"בקה םהל רמא, .ןעפַאשַאב טינ םיא
 "!ו םדא השענ

 ,םעד ןיא טײטשַאב שנעמ ן'רעביא םיכאלמ ןופ טייקרעסערג יד
 לייוו ,תועד יקולח ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז ןעשנעמ ןעשיווצ תעב סָאװ
 ןעגעגַאד ,סטכעלש רעדָא ,סטוג ןעוט וצ הריחב ַא טָאה שנעמ רעד
 ,העד ןייא עלַא אליממ ייז ןעבָאה ,הריחב ןייק טינ ןעבָאה םיכאלמ

 ןעגעוו תועד-יקולח ַא ןעכָארבעגסיױא טָאה םיכאלמ יד ןעשיווצ זַא
 ןעּפורג ןיא טלעטשעגנייא ךיז ןעבָאה ,ןעשנעמ ם'נופ גנופַאשַאב רעד

 ביוא ? םיניידמ םתא המ ,טגָאזעג טָאג טָאה ,ןעגירק ךיז ןעבױהעגנָא ןוא
 ךיילג ךָאד ריא טנעז ,םינסחי סיוא ךָאד ריא טנעז ,ךיז טגירק ריא ךיוא
 (.ם"ירה ישודיח) .םדא השענ רבכ ,ןכ םא ,ןעשנעמ יו

 רערעדנסכלא רעד טָאה *,םדא ינבכ ונא ,םיכאלמכ םינושארה םא,
 רעייז טיול ןחעטשרעפ סָאװ יד ביוא -- ל"זח רמאמ םעד טשטייטעג יבר

 יז ןַא ,ןמיס ַא סָאד זיא ,םיכאלמכ ןעוועג ןענעז םינושאר יד זַא לכש
 ןהעטשרעפ וצ ןעביג סָאװ רעבָא םיליכשמ יד .ןעשנעמ ןענעז ןיילַא
 ןענעז ,ןעשנעמ ע'טושּפ ןעוועג ןענעז םינושאר יד זַא ,לכש רעייז טימ
 ?,םירומחכ , יאדוא ןיילַא ייז

 ןיא םירקוח עגיטייצרַאפ יד ןעשיווצ קוליח רעסיורג ַא ןַארַאפ
 וו םעד ךָאנ ,םיליכשמ עגיטייצרַאפ יד .עגיטנייה יד ןוא םיליכשמ
 . ןופ דייר יד ,השמ תרות ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ,טנערעלעג ןעבָאה ייז
 שידיא זעיגילער ןוא םימכח ערעזנוא ןופ ערעל יד ,םיאיבנ ערעזנוא
 ,דומיל רעשידיא רענייר ,ךילרע ,גיד'תמא ןעוועג זיא דוסי רעייז ,ןעסיוו
 עדמערפ ןענרעל ןוא ןענעייל ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז זַא ,רעטעּפש
 ןעזייוַאב טכַארבעג ,תויאר טכוזעג ייז ןעבָאה ,ןעטפַאשנסיװ ןוא תורות
 זַא .תמא זןיא ערעל עדמערפ יד זַא ,םימכח ןוא הרות רעזנוא ןופ
 זיא ,הרות רעד ןיא ןענופעג ןעזייווַאב ןוא תויאר עכלעזַא ןעבָאה ייז
 עדמערפ יד ןוא לכש רעייז זַא ,גנוגיטעטשַאב ַא ןעוועג ייז רַאפ סָאד
 ,תמא ךיוא ןענייז ןעטפַאשנעסיוװ

 יד ,הרות עשידיא יד טינ ןענרעל םיליכשמ ןוא םירקוח עגיטנייה
 ןעסיוו רעייז .תונלטב ייז ייב זיא ןעסיוו שידיא .םיאיבנ עשידיא
 ןעגנערב וצ ייז ןעכוז ,תורות עדמערפ ןענרעל ןופ זיולב טהעטשַאב
 רעבירעד .ןעסיוו ןעדמערפ ןוא לכש רעייז ןופ הרות רעד וצ תויאר
 ןעמירֶא רעייז טימ הרות רעד ןיא טינ ןעהעטשרַאפ ייז סָאװ סָאד זיא
 (ם"ירה ישודיח) .הרות עשידיא יד ייז ןענעקייל ,לכש
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 טגערפעג רעקצָאק רעד טָאה -- "!? םיהלא שרוד ליכשמ שיה,
 -נַאג ןייז זַא ,החגשה יד ןהעטשרעפ ליכשמ רעד ןעק --- .הימת ןושלב
 ..? לכש ןייז סָאד טכיירג טייוו יוװ ןוא לכש רענעגייא ןייז זיא המכח עצ

 -רעגנוי ַא ןעמוקעגניירַא לָאמ ַא זיא רעניזדאר ךינעה ןושרג יבר ֹוצ
 ,סרוקיּפַא ןַא זיא רע תויה --- : םיא וצ טגָאזעג טָאה ןוא ,ליכשמ ַא ,ןַאמ
 ןהעטשרעפ ֹוצ רעווש רעבָא םיא ןיא'ס ,טייקשידיא ןיא טינ טביולג
 רַאפ רעניזדאר םעד טלַאה טלעוו יד יו ױזַא ,ןינע ןעשידיא ןעסיוועג ַא
 ,ןעסעומשכרוד ןינע םעד ןעגעוו םיא טימ ךיז רע ליוװ ,םכח ןעסיורג ַא

 --- טרעפטנעעגּפָא ךינעה ןושרג 'ר םיא טָאה -- ! הברדאו הברדא --
 ריא ביוא ,ןעגָאז רימ ריא טוומ רעבָא רעירפ ,לחומ טייז ,ךיז טצעז
 ,םיקסוּפו ס"ש טנערעלעג טָאה

 !דומיל רעשינלטב זיא סָאד ,יבר ,ןיינ ---
 ןיא יקב ַא רהיא טנעז תוחפל ,טנרעלעג רהיא טָאה ך"נת ןוא ---

 ? רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעטלַא רעד

 ןַאמרעגנוי רעד טָאה -- גיצרַאהנעפָא ךייא טימ ןייז לעוו'כ --
 טסייוו ,טלעבירגעג טינ םירפס עטלַא יד ןיא ךיז בָאה'כ -- טרעפטנעעג
 .עטסעיינ יד ךיא ןעייל בור סָאד ,םזינרעדָאמ ןופ טייצ ַא זיא'ס ,ךָאד ריא
 ,רעכיב עשיפָאזָאליפ ןוא עכילטפַאשנעסיוװ

 -טנעעגּפָא ףרַאש רעניזדאר רעד םיא טָאה -- ױזַא ביוא ,ונ -
 תמחמ ,ןעסעומש וצ ךייא טימ סָאװ טינ ירמגל ךיא בָאה -- טרעפ
 , . .יֹוג רע'טושּפ-טסָארּפ ַא רָאנ ,סרוקיּפַא ןייק טינ טנעז דיא

 ןעפַאשַאב טָאה ת"ישה ךָאנ רעדייא -- ?םדָא השענ םיהלא רמאיז,
 תובוט תודמ עטסערג יד ןופ ענייא םיא טנערעלעג רע טָאה ,שנעמ םעד

 ןופ הדמ יד ,וניבר השמ טבױלעג רעטעּפש טָאה רע רעכלעוו טימ
 (.השמ חמשי) .ןטקב ךלמנ לודגהש -- הונע

 חורה תוסג זיא סָאװ רַאפ -- הרז הדוכע דבוע ולאכ האגתמה לכ
 ? הרז הדובע וצ ךיילג

 םִע ה"בקה ץעייתנש דמלמ ,י"שר טגָאז ,םדא השענ קוסּפ ןפיוא
 הצע לוטיו ,ומצע תא האגתי לב לודגהש ,דומלל שי ןאכמו ,םיכאלמה
 ןיא טינ טביולג סיורג ךיז טלַאה סָאװ רעד זַא ,אצמנ .ונממ ןטקה ןמ
 זַא ,סיוא טמוק הואג-לעב ם'נופ גנוטלַאה יד טיול .קוטפ ןופ שוריּפ
 ןיא ,ױזַא בוא .תויושר יתשל תועט ַא ןעכַאמ םולשו סח ןעק ןעמ
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 ".הרז הדובע דבוע ולאכ האגתמה לכ, ,ל"זח רמאמ רעד טכער ןיוש

 (,.לשעה 'ר יבר)

 רעסיורג ַא רעבָא ,םיקסוּפו ס"שב יקב ַא ,ןדמל רעסיורג ַא ,בר ַא

 ,ךלמילא 'ר ן'יבר םוצ ןעמוקעג תבש ַא רַאפ לָאמ ַא זיא ,הואג לעב
 םיא טָאה ,םולש ןעמענ ןיבר םוצ ןעמוקעג גָאטיירפ זיא בר רעד ןעוו
 "! ןהעז טינ טָאג ליוו ךייא , : םיא וצ טגָאזעג ןוא טרירָאנגיא יבר רעד

 רעד בילוצ .ןעסָארדרַאפ קרַאטש גנולדנַאה סניבר םעד טָאה בר םעד

 ןושל סָאד ןערָאלרַאפ רע טָאה םידיסח עדנעהעטשמורַא יד רַאפ הּפרח
 .ןערעפטנעּפָא טנָאקעג טינ רָאג ןיבר םעד טָאה ןוא

 ץטימ ןענעגעזעג ךיז ןעגנַאגעג בר רעד ןיא ןערָאפקעװַא ןרַאפ
 םולש תעשב יוװ עבלעז סָאד טלָאהרעדיװ םיא טָאה יבר רעד זַא .ן'יבר
 -עג רעגידנערָאצ ַא בר רעד סָאד --- ! ןהעז טינ טָאג ליוו ךייא --- ןעבעג
 : ךלמילא 'ר ן'יבר םעד טגערפ

 ?ןהעז טינ ךימ ליוו טָאג זַא ,ױזַא סָאד ריא טסייוו ןענַאװ ןופ ---
 ביוא ,םירתסמב שיא רתסי םא, :קוסּפ רעשוריפב ַא זיא סע --

 טניד ןוא הרות טנערעל ןוא הלילו םמוי טציז ,ךיז טגרָאברַאפ שנעמ ַא

 הקלח ירשא .טוג ץנַאג יאדוא זיא ,אתית אכיהמ ,ונ ,ךרבתי םשה
 ַא ןיב ךיא ןדמל ַא ןיב ךיא !ינאו :טגָאז שנעמ רעד רעבָא ביוא
 -- "'ה םואנ ,ונארא אל, זיא -- ץלָאטש גיד'הואג ךיז טלַאה ,ןואג
 | ,ןהעז טינ םיא ליוו רע זַא ,טָאג טגָאז םעד

 ,ע"שבר םייב ןעטעב רימ -- "םילודגה םע םינטקה 'ה יארי ךרבי,
 סיורג טינ ךיז ןעלָאז ןעדיא עמורפ עגיטכרָאפסטָאג יד ,'ה יארי יד זַא
 -לַאה ךיז ןעלָאז ,תואג טימ ןערעוו טלעכיורטשעג טינ ןעלָאז ,ןעטלַאה
 (.רענשטנעל ביל המלש 'ר) .ןעדיא עכַאפנייא עטסָארּפ יו ,םינטק יו ןעט

 דובכ סיורג וצ טלייט ןעמ סָאװ שנעמ ַא -- ןיבי אלו רקיב םדא
 טכַארט רע .טשינ ךיז טהעטשרַאפ רע ןוא ,ןיבי אלו (הלודגו --- רקי)
 טלַאה ןוא שנעמ רעסיורג ַאזַא עקַאט זיא רע זַא ,ױזַא םיא טמוקיס ,ךיז
 תומהבכ לשמנ -- שנעמ ַאזַא טָא ,ךיז ןופ טזָאלב ,גיד'הואג םורַאד ךיז
 לריאמ 'ר) . . . המהב ַא יו ךיילג זיא ,שנעמ ןייק טשינ רָאג זיא ,ומדנ
 (.רענאלשימירפ

 םַאטשּפָא ןייז טסייוו סָאװ שנעמ רעד זיולב -- םדא ןייורק םתא

 ןערעק קירוצ ךיז טעוו רע ןיהואוו ןוא ןעמוקעג זיא רע ןענַאװ ןופ

 (.רעשזיבשזעמ ךורב 'ר) .םדא ןעפורעג טרעוו שנעמ רעד
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 רעקצָאק רעד טָאה --- ךייא ןופ ךיא גנַאלרַאפ ןעכַאז יירד זיולב

 ןיא ,ןעקוקוצסורַא טינ ךיז ןופ --- םידיסח ענייז וצ טגָאזעג לָאמ ַא

 .ןעבָאה וצ ןעניז ןיא טינ ךיז ןוא ,ןעקוקוצניירַא טשינ םענעי

 שנעמ רעד .ץרא ךרד ,הנשמ ,ארקמ ,ןיקורטינ יד ןעכַאמ ?םדא,
 םלצ םעד רע טציזַאב ,ןעכַאז יירד עגיזָאד יד טגָאמרַאפ רעכלעוו

 ,ץיוורוח רֶׁשֲא 'ר) .םיהלא

 רפס ַא ןופ המדקה רעד ךרוד יו יֹױזַא -- "הרותל המדק ץרא ךרד,
 גיטנעק זיא ױזַא ,רפס ם'נופ ןכות ןעגעוו ףירגַאב ַא טּפָא ןעמ טגירק
 ןופ ןכות ןוא תוהמ רעד ,ןעשנעמ ןופ ץרא ךרד ןוא תוגהנתה יד ןופ
 .רעקצָאק) ,הרות ןייז

 םדא ןיב ץנַארעלָאט ןוא טייקכילשנעמ ןייק טינ טציזַאב סָאװ רעד
 ,עטעפ ןענעז ןעגנולדנַאה עכילשנעמנוא ענייז .עשר ַא זיא ,ורבחל

 (,ם"ירה ישודיח) .תוריבע עבָארג

 "עד רָאנ זיא ןעשנעמ םייב הרות יד ".ץרא ךרד םע הרות בוט,
 ,דרע יד יװ ךרד ןעבלעז ן'פיוא ךיז טריפ שנעמ רעד ןעוו ,טוג טלָאמ

 רעד ןופ רימ ןעגירק ,םישובלמ ,ןעקנַארטעג ,םילכאמ ינימ עלַא
 ןייז ,הקיני ןייז טיצ ,טזײּפשעג טרעװ שפנ רעגידעבעל רעדעי .דרע
 ,טערט ןעמ .דרע רעד ףיוא ליוו סע סָאװ טוט ןוא דרע רעד ןופ תויח
 ,דרע רעד ףיוא טייּפש ןעמ ,טסייר ןעמ ,טבָארג ןעמ ,טרעקַא ןעמ
 טינ טנייה זיב גנופַאשַאב ריא ןופ דרע יד ךָאנ טָאה ןעגעווטסעדנופ

 : ןעבעג גָאז ַא ןוא ןעביוהפיוא ךיז ץלָאטש טימ לָאז יז ,טריטולָאװער
 ךָאנ :ןעדלוד טינ סָאד ליוו ךיא ,,ןעגָארטרַאפ טינ סָאד ליוו ךיא ---
 יזַא ךימ ריא טלָאז ,רימ ןופ טזײּפשעג טרעװו עלַא ריא יו םעד
 גהונ ךיז ףרַאד ךרד ַאזַא ףיוא טָא .ןעלדנַאהַאב ךילדנעש ןוא ןיימעג
 טזיּפשעג ןערעוו ,םיא ןופ ןענרעל עלַא םגה .הרות ןב ַא ,דיא ַא ןייז
 ךיז .ןייז לבוס ןענעק ןעמעלַא ןעגעווטסעדנופ רע ףרַאד ,הרות ןייז ןופ
 גירדינ ױזַא ךיז ןעטלַאה רָאנ ,תואג טימ ןהעגמורַא ,ןעטלַאה סיורג טינ
 (.רעוויסַאק עלעדנעמ 'ר) ,דרע יד יו

 (.ב .ב) יעיבשה םויב םיהלא לכיו

 ,טגידנערַאפ ןעװעג גנופַאשַאב טלעוװ יד זיא גָאט ןעטעביז םעד

 -- תבש ןעבעגעג ת"ישה טָאה .החוננמ טלעװ רעד טָאה טלעפעג
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 ןעפַאשַאב לוכיבכ טָאה והבו והת ןופ זַא ,ןמיס ַא ןוא הור ןופ גָאט ַא

 ללחמ ןעפורעג תבש טײברַא סָאװ דיא רעד טרעװ םורַאד .טלעװ יד

 ןעבעגעג טלעוו יד טָאה טָאג סָאװ החונמ יד טכעוװשרַאפ רע לייוו ,תבש

 טבעל רע לייוו טגידנערַאפ טינ לָאמנייק יו סיוא טהעז טײברַא ןייז ןוא

 .תמא תפש) .והבו והת ןופ ןעבעל ַא םלוע תאירב רַאפ יװ ךָאנ

 טָאג סָאװ געט סקעז יד ףיוא ךלמה תעבטב םתוח רעד זיא תבש

 ..תמא תפש) .ןעפַאשַאב טָאה

 ,טלעוו יד ןעפַאשַאב טָאה ת"ישה זַא תודע ןעדיא יד ןענעז תבש

 / יאצומ ,הלדבה רעד ןיא ןעגָאז רימ סָאװ תועושי לָאמ סקעז יד
 לכ לע ןעדיא יד ףיוא תועושי ןייז וצ ךישממ ןעקעװצַאב ,שדוק תבש
 (.רענילבול עלעמהרבא 'ר) .השעמה ימי תשש

 ןובשח ַא טכַאמ ,ךיז טכַארטרַאפ דיא ַא ןוא שדוק תבש טמוקיס זַא
 סע זַא ,סולש םוצ טמוק ןוא ןָאטעג ךָאװ עצנַאג יד טָאה רע סָאװ שפנה
 ,ןעלַאפּפָארַא טינ ךיז ייב הלילח רע לָאז ,ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יו טינ זיא
 ךיז ךיא לעװ ,האלהו םויהמ ,הוה הוהד המ ,אלימ :ןעגָאז לָאז רָאנ
 (.ם"ירה ישודיח) .ארובה תדובע וצ ןעמענ עיגרענע רעשירפ טימ

 טָאה --- רימ ןופ ןעבָאה ןעליוו ייז סָאװ טינ תמאב סייוו ךיא --
 םידיסח יד ףיוא םיברוקמ ענייז רַאפ ךיז טגָאלקעג לָאמ ַא רעקצָאק רעד
 "עג םיא סָאװ ןוא ליו רע סָאװ רעדעי טוט ךָאװ עצנַאג ַא -- ענייז
 ,עצעּפוז ענעסַאלטַא יד ןָא ךיז ןעמ טוט שדוק תבש טמוק'ס ,טלעפ
 רעצנַאג ַא טרעװ ןעמ ןוא לעמיירטש ןעגירָאה-ךיוה ןעצרַאװש ן'טימ
 :גָאז ךיא ,דמערפ תוגהנתה ַאזַא זיא רימ ?.ידוד הכל, ן'טימ ןתוחמ

 *! תבשב והשעמ ךכ ,לוחב והשעמכ ,

 תֹא םיהלא ךרביו ,יעיבשה םויב תבשיו ,יעיבשה םויב םיהלא לכיו
 (.תמא תפש) .תבשב תודועס שלש יד ףיוא זמר א ןענעז -- יעיבשה םוי

 ,שרדמה:תיב ןיא תבש לָאמנייא גידנעמוקניירַא ,ם"ירה ישודיח רעד
 טָאה .ןענעװַאד ןרַאפ ןענרעל ןוא ןעציז םידיסח ןעפָארטעג רע טָאה

 ;יײיז וצ טגָאזעג רע
 םתלמו, ןייז וצ םייקמ ידכ ,המשל הנווכב טנערעל ריא ביוא ---
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 זיא הלימ לייוו .ןענעװַאד ןרַאפ ןענרעל ריא טגעמ *,םכבבל תלרע תא
 רךָאנ ,הנוכב אלש ,המשל אלש רעבָא טנערעל ריא ביוא ,תבש החוד
 -ַאד טלָאז ריא לדעכיילג זיא ,טנערעל ןוא טציז ריא זַא ,ןעזייוו וצ ידכ
 רעסעב ןוא תבש תדועס ןעסע ןהעג םייהַא ,המכשהב תבש ןענעוו

 ,תבש גנוע ןופ הוצמ יד ןייז םיוקמ

 טכוד ,ןעגיוא עגיד'משוגמ טימ תבש תדועס טכַארטַאב סָאװ רעד

 ,(ם"ירה ישודיח) .גיד'משוגמ בָארג זיא תבש תדועס זַא םיא ךיז

 זיא אבל הבורק האופרו קועזלמ אוה תבש ,ןעגָאז ל"זח יד סָאװ סָאד
 ,תישארב טרָאװ ןופ זמורמ

 יד ןיא .תבש טרָאװ סָאד ָאד זיא תישארב ןופ תויתוא יד ןיא
 'ר) .ךאפור 'ד ינא ןופ תובית ישאר יד ָאד ןענייז תויתוא עגירעביא
 (ץיוורוה רשא

 םידיסח ןעבָאה .ןערָאװעג קנַארק לָאמַא זיא יבר רערדנסכלא רעד
 ןעבָאה ןוא ןייז הלוח רקבמ ןיבר םעד ןעמוק ןיא ןעטלַאהעג רדסכ
 סעּפע טליפעג יבר רעד טָאה לָאמנייא ,החונמ ןייק ןעבעגעג טינ םיא
 "עג ךיז רע טָאה םידיסח עדנעהעטשמורַא יד בילוצ רָאנ ןייז וצ םעוט

 רע זַא ,טנַאה ן'טימ ןעבעגעג ןעכייצ ַא רע טָאה .םעװקַאבמוא טלהיפ
 רע טָאה .,ליטש ןעטלַאהרַאפ ךיז לָאז םלוע רעד .ןעגָאז סעּפע ליוו

 ;טגָאזעג ױזַא לעכיימש ןערַאבקרעמַאב םיוק ןוא עמיטש רעכַאוװש ַא טימ
 וצ רימ ןעגָאז ,להוש ןופ םייה ַא ןעמוק רימ ןעוו ,טכַאנ וצ גָאטיירפ

 םכאוב ,םולשל ינוכרב ,םכילע םולש ,זנוא ןעטיילגַאב סָאװ םיכאלמ יד

 יכאלמ יד ןעשנעב ןוא רימ ןעסירגַאב דיירפ ןוא החמש טימ ,םולשל
 םכתאצ : םיכאלמ יד וצ רימ ןעגָאז ,רָאג ףוס םוצ ,ןוילע יכאלמ ,תרשה
 ןיא ןעמ ןעוו ,סָאד טזייװַאב .טייהרעטנוזעג ךייא טהעג --- םולשל
 ןייז וליפַא ייז ןעגעמ ,םיחרוא ָאד ןענעז סע ביוא ,ןעסע םוצ טיירג
 ,.,דייהרעטנוזעג ךייא טהעג --- ?םולשל םכתאצ , יז ןעמ טגָאז ,םיכאלמ

 יד ןעװ ,טרעמיקעג לשמל זנוא טלָאװ סָאװ -- םולשל םכתאצ
 ? ןעסע םוצ ןעביילב םיכאלמ

 ןעקוק זנוא ןעלָאז ייז ףרַאד רעוװ ָאט ,טשינ ייז ןענעק ןעסע זַא --
 ,(רעזנַאצ םייח 'ר) ? ןעסע רימ ןעוו ןיײרַא ליומ ןיא
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 (.ה .ב) המדאה תא דבעל ןיא םדאו

 ןמ הלעי דאו .טשינרָאג --- "ןיא; ןעוועג שנעמ רעד זיא הליחתכל

 .רמוח ןוא דרע ןעצנַאגניא -- "דא, ןַא ןעוועג זיולב זיא רע ,ץראה

 ןעטיײברַאעב ןוא ןערעסַאװַאב ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוגיטפעשַאב ןייז

 ןעזָאלבעגנײרַא םיא ןיא טָאה ארוב רעד זַא םעד ךָאנ טשרע ,דרע יד

 "דא , ןופ זיא ,יהיו ,ןעבעל גיד'המשנ גיטסייג ַא ,םייח חור תמשנ א

 (.ךאלמ עלעמהרבא 'ר) .שנעמ א -- "םדא , ןערָאװעג

 בָאה ךיא -- טגָאזעג ם"ירה ישודיח רעד טָאה ,שיט םייב תבש |

 ,גיד'הואג טינ ךיז ןעטלַאה ייז ",ןעיַאלש , שיפ ןימ םעד ביל רעייז

 רעד ןיא דימת ןעגיל ,ןערעסַאװ עכיוה רעדָא עפיט יד ןיא טינ ןעכירק
 טניימ -- ?"ןיא-לש , ןעמָאנ רעייז ,טינ רָאג רַאפ ךיז ןעטלַאה ,עטָאלב

 . . ,",טשינ רָאג ,

 ךיז רעניארעד ךיא ןוא ףָאלש ןופ ךַאװרעד ךיא ןעוו גָאט רעדעי
 -ַאב געט ענעגנאגרַאפ יד טָאה ףוג ןיימ סָאװ םישעמ עטכעלש יד ןעגעוו
 םישעמ עבלעזיד וצ ףוג ןיימ ךיז טיירג טנייה ךיוא זַא ןוא ןעגנַאג
 ,טעב ןופ ןהעטשפיוא טינ ןפוא םושב ךיא ןעק ,ןעלָאהוצרעדיװ

 ךיז ןערעק וצ קירוצ טיירג זיא ףוג ןיימ זַא ,רעבָא ךיז ךיא ןָאמרעד
 קרַאטש ,ףוג ןיימ ןיא המקנ ךיא בָאה ,ןעליופ ןעטרָאד ןוא דרע יד וצ

 (.ךלמילא 'ר יבר) .טעב ןופ ףיוא ךיז ביוה ןוא בייל ַא יו ךיז ךיא

 ןעגיוא יד טימ ןעק ךיא ןוא ןעגרָאמהירפ ןיא ףיוא העטש ךיא ןעוו

 הכרב ַא ךיא ךַאמ ,ןהעג סיפ יד טימ ןוא ןעריר טנעה יד טימ .ןהעז

 (.רעקצָאק) *,םיתמ היחמ ךורב

 רעד זיא עודיכ -- "ול םינתונש המ דבאמה הז ?הטוש והזיא
 טוט שנעמ ןייק זַא ,ןעגָאז ל"זח יד תויה .םדאה תומד םלצ רעד רקיע
 רעד טרעוו רַאפרעד ,תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא ,הריבע ןייק טינ

 ןערָאלַאפ רע טָאה הריבע יד ךרוד לייוו ,הטוש ַא ןעפורעגנָא שנעמ
 המ ,םדאה תומד םלצ םעד ,45 -- "םדא,, יו טפערטַאב סָאװ "המ , םעד
 .ןעבעגעג םינוילעה תומלוע יד ןופ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ול םינתונש

 (.רעב 'ר יבר)

 רָאפ סָאװ -- (שרדמ) "הטושהמ וליפא ,םדאה לכמ המלש םכחיו;
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 םכח ַא ןעוועג זיא סָאװ שנעמ ַא ףיוא ןעגָאז וצ סָאד זיא אתובר ַא

 | ? םדאה לכמ
 ָאטינ זיא ,רע יו םכח ַאזַא זַא ,דימת ךיו טכוד הטוש םעד --

 -רעביא טינ הטוש םעד ןעק רענייק ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא
 ,תוטש ולכ זיא טוט רע סָאװ סָאד ןוא טדער רע סָאװ סָאד זַא ןעגייצ
 וַא ןעװעג סיורג ױזַא זיא המכח סי'המלש זַא ,שרדמ רעד זנוא טגָאז
 ,הטוש םעד ןעגייצרעביא טנַאקעג המכח ןייז טימ רע טָאה זיולב טינ
 חמלש זַא ןעוועג הדומ טָאה ןיילַא הטוש רעד רָאנ ,הטוש ַא זיא רע זַא
 (.רעוװעשטידרַאב) ,הטוש ַא זיא רע ןוא םכח ַא זיא

 (.דכ .ב) ומא תאו ויבָא תא שיא בזעי ןכ לע

 זַא ,טביולג ,תולעמ זיולב ןופ שנעמ ַא רַאפ ךיז טלַאה סָאװ רעד

 -רַאפ שנעמ ַאזַא -- ץלָאטש רַאפרעד ךיז טלַאה ןוא םָאקלָאפ זיא רע
 ךיז טפעהַאב ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןייז ןופ ןעגעוו יד ףוס לכ ףוס טזָאל
 יד טָאה "ןכ, םעד ףיוא ,'ד ךרד ןופ ּפָא טרעק ןוא ןעטכעלש םוצ
 טינ וטסלָאז "ןכ , ַאזא -- ןכ ושעת אל ,ןעוועג ריהזמ רעטעּפש הרות
 (,רמתיא תרמשמ) ,םכיקלא 'דל ןעוט

 רענַאלשימערּפ ריאמ 'ר וצ ןעמוקעג לָאמַא ןענייז קלָאפ רָאּפ ַא
 לריאמ 'ר ייז טָאה ,עדייב ןופ תונעט יד גידנערעהסיוא .,ן'טג ךיז
 : טגָאזעג ױזַא

 ,טגָאזעג שוריפב ךלמה דוד טָאה ױזַא .עדייב ריא טייז גידלוש --

 ,םדאה לש וימצעמ םצע ןַא ךָאד זיא יורפ יד -- ימצעב םולש ןיא
 טקנוּפ סָאד זיא ,בייוו ןוא ןַאמ ןשיווצ ָאטשינ םולש ןייק זיא'ס ביוא
 ביוא ,ןעשנעמ ןופ םירביא יד ןעשיווצ םולש ןייק ןעוועג טינ טלָאװ'ס יו
 ,גידלוש ןענייז עדייב לייוו ,רָאנ סָאד זיא ,ױזַא זיא סָאד

 א .ג) ןגה ץע לכמ ולכאת אל םיהלא רמא יכ ףא
 -עג ױזַא עקַאט טָאה טָאג :ןיהוח וצ ט'הנעטעג טָאה גנַאלש יד

 ? סָאװ זיא ָאט ,ןגה-ץע ןופ ןעסע טינ טסלָאז זַא ,טסגָאז וד יו ,טגָאז
 ? םורפ ױזַא טינ זיא ןעמ זַא ,לָאמ ַא טינ טנלָאפ ןעמ זַא

 ץ'זיב ןעדער ,שחנ ןעטשרע ןופ ךרד םעד טיול ,לוטיב ַאזַא טימ --
 יד ןעכַאמ טשינוצ ןוא ןעכַאװשּפָא ןעליוו ייז ןעוו עלַא גָאט ןעגיטנייה

 ,,םיירה ישודיח) ,הוצמ א ןופ גנוטיידַאב
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 תאנש רָאנ זיא גנובערטש ןוא תילכת רעייז סָאװ יד -- 'ד ךיאנשמ

 ןענעז ייז ,םיתאנש האנש תילכת .תד ןעשידיא ןעגעג חאנש ןעצנַאלפ ,'ד
 'ף) .האנשה תילכתב טנייפ ייז בָאה ךיא ןוא םיאנוש עטסגרע עניימ
 ,(רעוועסאס המלש

 .טסעדנופ .תודמ עטכעלש ייווצ עודיכ ןענעז האנש ןוא תוסרוקיּפַא
 ,ןעטייקסטוג ךיוא ךיז ןיא ייז ןעגָאמרַאפ ןעגעוו

 רע זומ ,ףליה סרוקיּפַא ןַא ייב טעב ןַאמירָא ןַא זַא --- תוסרוקיּפא
 ןעפלעה םיא טעװ טָאג זַא טינ ךָאד טביױלג רע לייוו ,ןעפלעה םיא
 יאנוש יד ןעבָאה וצ טנייפ --- האנש ןוא ,ןוחטב ןייק טינ ךיוא טָאה ןוא
 (.שודקה דוי) ,םיסרוקיּפַא יד ,םשה

 (ז .ג) תורגח םהל ושעיו

 סָאװ רַאפ ,םנוב 'ר ן'יבר םעד טגערפעג לָאמ ַא טָאה דגנתמ ַא
 ?לעטרַאג ַא טימ ףוג םעד ןעדנובעגמורַא םידיסח ןעהעג

 םדא רעדייא .ןושארה םדָא ןופ טנערעלעגּפָא ייז ןעבָאה סָאד --
 ַאבגוא ןעוװעג הואת ןייז זיא לעטרַאג ַא ןיא ןעגנַאגעג זיא ןושארה
 ןעסעגעג טָאה ןוא ןערָאװעג לשכנ רע זיא עקַאט םעד בילוצ ,טצינערג

 "עג סע רע טָאה ,לעטרַאג ַא טכַאמעג ךיז טָאה רע זַא ,תעדה-ץע ןופ
 רצי םעד ןערעהוצנָא םעד ךרוד גידנעבעג ,רעטעלבנעגייפ ןופ טכַאמ
 ַא ןעזייו ןיוש םיא רע ןעק ,לעטרַאג ַא ןיא טהעג רע זַא ,טציא ,ערה
 ןוא תוואת ערעייז ןעמיוצ וצ ,ןעלטרַאג םידיסח ןעגָארט םורָאד ,גייפ
 ,גייפ ַא ערה רצי םעד ןעזייוו וצ

 ךיז רע טגעלפ ,דניק ַא ןעוועג זיא רענאלשימערּפ לריאמ 'ר ןעוו
 לָאמניײא םיא טָאה .רדח ןיא ןהעג וצ ירפ ץנַאג ןהעטשוצפיוא ןעליופ
 ".ערה רצי ןופ ןענרעלּפָא ךיז טסגעמ, : ט'רסומעג קרַאטש דמלמ רעד

 ןופ שנעמ םעד ןעריפוצרעטנורַא ערה רצי םעד ןעפַאשַאב טָאה טָאג
 רַאפ סָאװ טימ רָאנ העז ןוא ,ןעגידניז וצ םיא ןעדערנָא ,רשיה ךרד
 ןייז ןעריפוצכרוד ךיז טצונאב רע טייקטקישעג ןוא המכח .,תוזירז ַא
 "פיוא זירז ןייז וצ בוח ןייד זיא ,המכו המכ תחא לע ! תומילשב הדבוע
 ,ארובה ןוצר תושעל ירפ ץנַאג ןחעטשוצ

 רעד םיא טָאה -- לשמנ םוצ ךיילג טינ רעבָא זיא לשמ רעייא --
 . רצי ןייק טינ טָאה ,ערה רצי רעד -- טרעפטנעעגּפָא לריאמ רעניילק
 "עוו רַאפ ,רעבָא ,ךיא ,'ד תדובע ןייז ןיא ןערעטש םיא לָאז סָאװ ערה
 ,טרובעג ןיימ ייב ךיילג ץענ ןייז טײרּפשעגסױא טָאה ערה רצי רעד ןעמ
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 ןייק ןייז טינ רָאג ךייא ףרַאד *,ץבור תאטח חתפל , ,טגָאז הרות יד יו
 ..ארובה תדובע וצ ירפ ץנַאג ןהעטשוצפיוא ךיז ליופ ךיא סָאװ רַאפ אלּפ

 םיא ןעמ טָאה ,הוצמ רב ןערָאװעג זיא לשעה 'ר יבר רעד ןעוו
 ץטימ ןעמַאװצ -- "ץבור תאטח התפל  טגָאז הרות יד :טגערפעג
 שנעמ םעד טגלָאפרַאפ סָאװ ,ערה רצי רעד ןעריובעג טרעװ שנעמ
 ,שנעמ םוצ טשרע טמוק בוט רצי רעד ןוא סטכעלש ןעוט וצ רדסכ
 ךיז וטסָאה ןעלטימ ַא רַאפ סָאװ טימ ָאט ,הוצמ-רב טרעוו רע ןעוו
 ? הוצמ-רב ןייד זיב ערה'-רצי ןעגעג טצונַאב

 קוסּפ םעד ףיוא ןעגָאז ל"זח יד יװ ןעוװעג גהונ ךיז בָאה ךיא --
 וצ ןערעהוצ טינ ךיז רָאט'מ זַא "קדצ םתטפשו םכיחא ןיב עומש,
 ןיד-לעב רעטייװצ רעד ,רבח ןייז זיב ,ןיד-לעב ןייא ןופ תונעט יד
 . . .טשינ טמוק

 רעקצָאק םוצ ןעמוקעג לָאֵמ ַא ןענעז הלהק ַא ןופ רעהעטשרָאפ
 -תוזע עסיױרג ןענעז םידיסח ענייז זַא ,םיא רַאפ ךיז טגָאלקעג ןוא
 ,הלהק רעד ןיא תודחא ןייק וצ טינ ןעזָאלרעד ,רעמינּפ

 -ּפָא רעקצָאק רעד ייז טָאה --- שדחמ טינ רָאג ָאד רימ טייז ריא --
 ןיוש ךיא סייוו רעמינּפ-תוזע ןענעז םידיסח עניימ זַא -- טרעפטנעעג
 עניימ ןוא ןקז-ךלמ ןעפורעגנָא ערה רצי רעד טרעוו ,עודיכ ,גנַאל ןופ
 ךרד ןייק טינ ןיטולחל ןעבָאה ,סעקינ הּפצוח עכלעזַא ןענעז םידיסח
 ליו רע יו ,ךופיהל טקנוּפ ןעוט ןוא גינעק ןעטלַא םעד רַאפ ץרא
 ,םידגנתמ יַאדוַא טייז ,העטשרַאפ ךיא יו ,ריא ןוא ןעוט ןעלָאז יז
 ם'נופ דייר יד רַאפ גנוטכַא ןוא ץוא ךרד סיורג אמתסמ ריא טָאה
 ןטלַא ַאזַא ןופ דייר יד ןעגינעּפשרעדיװ טינ הלילח טלָאװ ןוא ןקז-ךלמ

 םידיסח עניימ ןענעז רַאפרעד .ןעטייצ ס'ךלמה המלש רַאפ ןופ ךלמ
 עכלעזַא זַא ,ןעסיוו ריא טלָאז .רעמינּפ-תוזע יו ךייא ייב טנכעררַאפ
 . . .ןייז וצ ייז ךיא ןרעל רעמינּפ-תוזע

 ןייא ייב תושר טעב סָאװ ,םענייא וצ ךיילג זיא ערה רצי רעד
 םיא ליוו .זיוה ןייא ןיא םיא טימ ןעמַאזוצ ןעניואוו וצ תיבה-לעב
 םיא טימ לָאז רע ,תיבה-לעב םייב ךיז רע טעב .תיבה-לעב רעד טינ
 טנַאװ ַא ןיא לעגָאנ ַא ןעּפַאלקוצנײרַא םיא ןעביולרעד ןוא דסח ַא ןעוט
 ןוא רע טרעכעלעצ ,סָאד טביולרעד תיבהילעב רעד זַא ,זיוה ם'נופ
 טיצ רע זיב ,זיוה םינופ טנַאװ יד לעגָאנ םעד טימ טעווענימרעטנוא
 -רַאפ זיוה ןופ תיבהילעב םעד ןוא זיוה ןיא ןיירַא זייווכעלסיב ךיז
 ,ט"שעב) .עלעקניוו גנע ןַא ןיא רע טרַאּפש
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 זיא "הז,, טרָאװ סָאד ",שרדמה-תיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגּפ םא,
 | ? גירעביא ךָאד

 רָאנ ,שרדמה תיבל ץוחמ לוונמ םעד טינ ןעמ טניימ ",הז, --
 -תיב ם'ניא ךיד טנעגעגַאב סָאװ לוונמ םעד טימ ןייז גיטכיזרָאפ טסלָאז
 (.רעקצָאק) ,שרדמה

 רעט'כשוח'עגסיוא ןַא ןעמוקעג לָאמ ַא זיא דיגמ רעצינשזָאק םוצ
 טסַאפ ,הניכשה תולג ףיוא טגָאלק רע זַא ,טלהעצרעד םיא טָאה ןוא דיא
 ,ףוג ןעליוה ן'פיוא קַאז ַא טגָארט ןוא תבשל תבׂשמ

 טימ דיגמ רעד םיא טָאה -- הטוש ןייק טינ זיא ערה רצי רעד --
 ןיא טרַאנעגנײרַא גיד'השקשינ ךיד טָאה רע -- טרעפטנעעגּפָא לוטיב

 * + . ןיירַא קַאז

 ןעליפרעד ייז יװ םעד ךָאנ ףכית לייוו *,המכח םיאלמ םיעשר,
 ,טליקענּפָא יז יב טרעו ערה רצי ם'נופ רעייפ סָאד ןוא הואת רעייז
 לארשי 'ר) םיאטח ענעגנַאגַאב ערעייז ףיוא הטרח ןַאטנעמָאמ ייז ןעבָאה
 (.רענשזיר

 דיגמ רעצינשזאק םייב ןעטעבעג לָאמ ַא טָאה רעדיינש עקסמַאד ַא
 ןעטסעמנָא ןוא ןעיינ ן'תעב "םירוהרה , ןייק ןעבָאה טינ לָאז רע הלוגס ַא

 .ןעיורפ ףיוא םישובלמ יד
 ערה רצי רעד טעװ ",ףוס , טרָאװ סָאד הבשחמ ןיא דימת בָאה --

 ,ןעזָאל הורוצ ךיד

 רעדינש רעד טָאה -- ?'"ףוס, טרָאװ סָאד טײטַאב סָאװ ---
 ,טגערפעגרעביא גיד'תומימת

 ,טרעפטנעעג דיגמ רעד טָאה -- ?תומל םדא ףוס , --

 ם'נופ ןעסעגעג טָאה רע רעדייא ,ןושארה םדא לש ואטח םדוק
 ןוא ,הקושת ןייא ,הבשחמ ןייא טַאהעג המשנ ןוא ףוג טָאה ,תעדה-ץע
 המשנ יד ךיז טָאה ,אטח ן'כָאנ רעבָא ,.םשה תדובע וצ גנובערטש ןייא
 -ערטש רעגיטסייג ריא ייב המשנ זיא ןעבילבעג ,ףוג ןופ טלײטעגּפָא
 ףוג ןופ הבשחמ ןיא גנובערטש יד זיא ןעגעגַאד .'ד תארי וצ גנוב
 רעמ סָאװ ןעסינעג ֹוצ -- רמוח ם'נופ ןערָאװעג טשרעהַאב ןעצנַאגניא
 ןוא האנה רעשידרע טימ רערעמ ךיז ןעגיטעז ,גונעת ןעכילרעּפרעק
 וצ האנה ,ךיז רַאפ ךילסילשסיוא זיא ליצ ןוא גנובערטש רעצנַאג ןייז
 ןעבָארגַאב ףוג ם'נופ ףוס רעד רעבירַאד זיא .עשידרע סָאד ןופ ןעבָאה
 ,הוואת ,הבשחמ ,גנובערטש ןייז ןעוועג זיא'ס ואוו ןעטרָאד ןערעוו וצ
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 ןיא גנובערטש ריא טכיירגרעד המשנ יד ןוא דרע רעד ןיא -- האנה

 (.רעוװעשטידרַאב) .םינוילעה תומלוע יד וצ -- ליצ

 היכב ךותמ תמ ,ול הפי ןמיס קוחש ךותמ תמה , ל"זח רמאמ םעד
 ;טשטייטעגסיוא ױזַא רעצישידַאר רעד טָאה *,ול ער ןמיס

 -ַאב ןבעל עצנַאג סָאד טָאה רעכלעוו שנעמ ַא -- קוחש ךותמ תמ

 ףױא טלעפעג טינ רָאג טָאה שנעמ ַאזַא ,רעטכעלעג ַא רַאפ טכַארט
 ביוא ןוא טנעגונַאב ךיז רע טָאה ,טַאהעג טָאה רע סָאװ .טלעװ רעד
 טברַאטש -- ֹול הפי ןמיס ,ותומ םוי דע הגרדמ ַאזַא ףיוא טהעטש רע
 יוקייס םיא ייב זיא ןעבעל סָאד ןוא טלעוװ יד ,רענעדירפוצ ַא רע

 ,רעטכעלעג ַא ,קזוח ַא ןעוועג

 ַאזַא ,רקיע רעד םיא ייב זיא הזה-םלוע סָאװ ,רעבָא ,שנעמ רעד
 הנמ ול שי .גונעג טינ רע טָאה לָאמנייק ,רעצב וימי לכ טבעל שנעמ
 שנעמ ַאזַא .גונעג טינ טָאה רע קר .םיא טלהעפ דימת .םיתאמ הצור
 ער ןמיסו ."ודיב ותואת יצחו תמ םדא ןיא , לייוו ,חיכב ךותמ טברַאטש
 טברַאטש ,הזה םלוע יגונעת יד ,טלעוו יד דָאש ַא זיא שנעמ ַאזַא --- ול

 = * ,רעגידנעגָאלק ַא ןוא רעגידנענייוו ַא ,רענעדירפוצמוא ןַא רַאפרעד רע

 (ט .ג) הכיא ,ול רמאיו

 "עג בָאה ךיא יו םעד ךָאנ ,טָאג טרעפטנעענּפָא םדא טָאה ,רמאיו
 ךיא זַא ,יכנא םורע יכ ,ןעזרעד ךיא בָאה ,אריאו ,תעדה-ץע ןופ ןעסעג
 -- טָאבעג ןייד ףיוא ןעוועג רבוע בָאה ךיא זַא ,יכנא ןופ טעקַאנ ןיב
 (.רענשטנעל ל"מ 'ר) .אבחאו

 -ָארטעגנעמַאזוצ ךיז לָאמַא טָאה קסנעזיל ןופ ךלמילא 'ר יבר רעד
 םעד טגערפעג ךלמילא 'ר יבר רעד טָאה .אשוז 'ר ןיבר ןיטימ ןעפ
 | : אׂשוז 'ר ןיבר

 עלַא ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעוועג ןושארה םדא זיא ,עודיכ --
 ,סָאד טסייה ,טלעװ רעד ףיוא ןערעוו ןעריובעג ןעלעוו סָאװ תומשנ

 טימ ןעוועג סָאד זיא ,תעדה-ץע ןופ ןעסעגעג טָאה ןושארה םדא תעב
 םִיא טָאה אשוז 'ר ריא סָאװ סָאד טמוק יװ ,ןכתיה .המכסה רעייא
 ?  תעדהיץע ם'נופ ןעסע טזָאלעג

 :טרעפטנעעגּפָא לעכיימש ַא טימ אשוז 'ר יבר רעד םיא טָאה
 ןופ ןעסע וצ ןושארה םדא טרעטשעג ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו --

 ןעסעגעג טלָאװ רע ןעוו זַא ,קפס ןיא ןעוועג דימת רע טלָאװ ,תעדה-ץע



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 22

 ,אברדא ןעסע טזָאלעג םיא ךיא בָאה ,טָאג ַא ןערָאװעג רע טלָאװ
 ...טשינירָאג ַא טזיב וד זַא ,עז ןוא סע

 (זט .ג) ךב לשמי אוהו ךתקושת ךשיא לאו

 ,(י"שר) ךממ אלו ונממ לכה
 ? רעטרעװ יד טימ י"שר ָאד טקעװצַאב סָאװ

 ןייז ןֿפרַאד סעוו גידנעטש ,השא רעד וצ טגָאזעג טָאה ת"ישה ---

 לשומ רעד ןערעוו טסעו וד זַא ,טפערט רעמָאט רָאנ ,ךב לשמי אוהו

 סָאד ןיא .דלוש סנַאמ םעד רָאנ סָאד זיא *,ונממ , -- ןַאמ ןרעביא

 רעביא וטסנָאק רעבירעד ,טייל ןייק טינ זיא ןַאמ רעד זַא ןמיס ַא רָאנ

 ,העּפשה ןייד ןוא תוחכ ענייד בילוצ טינ רעבָא *ךממ אלו, ,ןעשרעה םיא

 ,(םנוב 'ר יבר) .גידלוש ןיילַא ךיז זיא סטכינעגיוט רעד ,ןַאמ רעד

 ןייז זַא ,רעקצָאק ן'רַאפ ןעוועג לצנתמ ךיז לָאמ ַא טָאה ןַאמרעגנוי ַא
 ,םיא רעביא טשרעה יורפ

 רעד ןיא .דלוש ןייד סיוועג זיא'ס .ןייז ױזַא סע ףרַאד אמתסמ --
 עטשרע יד בוא ",ךב לשמי אוהו ךתקושת ךשיא לאו, טהעטש הרות

 ,ךיד יז יו רעביל יורפ ןייד טסָאה וד ,ךוּפיהל ןענעז רעטרעוו יירד
 וד טָאטשנָא .טרעקרַאפ ךיוא רעטרעוו יירד ערעדנַא יד אליממ ןענייז
 ... ריד רעביא יז טשרעה ,יורפ ןייד רעביא רַאהרעביױא רעד ןייז טסלָאז

 (.טי .ג) םחל לכאת ךיּפא תעזב
 ךיז טגָאלקעג ןוא דיא ַא ןעמוקעג לָאמנייא זיא רעזיכסינ םוצ

 טיורב לעקיטש ןייז רַאפ סייווש טימ טײברַא רע ,לזמ טכעלש ןייז ףיוא
 ,רעדניק ןוא יורפ ןייז רַאפ הנויח םוצמצב טָאה ןוא

 ךָאד זיא'ס ?ןעמוקנָא גנירג ריד לָאז הסנרּפ ,וטסגנַאלרַאפ סָאוװ --
 ",םחל לכאת ךיּפא תעזב , ,הרות רעד ןיא קוסּפ רעישוריפב ַא

 -ָאלק ןיא ךיז ןעטלַאהעג דיא רעד טָאה --- סָאד סייוו ךיא ,תמא --
 טַאהעג גָאט-סטיײברַא ןעגיסייווש ןיימ ךָאנ שטָאכ ךיא טלָאװ -- ןעג
 ,חוירב טיורב

 -טנעעגּפָא רעזיכסינ רעד םיא טָאה -- רעבָא טגָאז טלעוו יד --

 לעיפוצ טנוזעגמוא זיא גָאט-סטיײברַא ןעגיסייווש ַא ךָאנ זַא -- טרעפ
 . . . ןעסע וצ
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 ןופ טייברַא רעד ןופ ןעסע טסעװ וד זַא ",לכאת יכ ךיּפכ עיני,

 -רַאפ טקנוּפ .ריד וצ ןייז סע טעװ טוג ןוא ליואוו זַא ,טנעה ענייד
 . ..ךיתובשחמ עיגימ -- ןענידרַאפ וטסעוװ ןעסע ןייד ןעוו ,ןייז טעוו טרעק

 (.רעקצָאק)

 -ַאב זיא ,טײברַא שנעמ ַא זַא .ךל בוטו ךירשא ,לכאת יכ ךיּפכ עיגי
 ןייז ,טנעה יד טימ זיולב ,הכאלמ רעגיד'תוימשג ןייז ייב טגיטפעש

 ,תונוייער ערעכעה טימ ןעמונרַאפ רעבָא ןענעז ,תובשחמ ענייז ,ּפָאק
 ירשַא, זיא שנעמ ַאזַא ,לעמיה ןיא זיא ּפָאק רעד ןוא ןעטײברַא טנעה יד
 (.יבר רדנסכלא) ".ול בוטו

 (.ב .ד) המדא דבע היה ןיקו ,ןאצ הער לבה יהיו

 ןוא שפנ תמגע סיורג טַאהעג טָאה לבה .רעצ ןושל אלא יהיו ןיא
 ןוא ,תימשג הכאלמ ַאזַא טימ ךיז ןעגיטפעשַאב ףרַאד רע סָאװ ,רעצ
 ןעגעגַאד .תוינחור לש םירבד טימ ךיז ןעבעגוצּפָא טייצ ןייק טינ טָאה
 סָאװ טיירפעג ךיז טָאה ןיק .החמש ןושל היהו -- המדא דבע היה ,ןיק
 ןליפַא תוינחור ןעגעוװ טָאה ןוא םיימשג םירבדב ךיז טגיטפעשַאב רע

 לאו ןיק לאו ,ותחנמ לאו לבה לא עשיו, זיא רַאפרעד .טכַארטעג טינ
 (.רענארוואס יבצ השמ 'ר) *,העש אל ותחנמ

 רע לייוו ,חחנמ ס'ניק טרירָאנגיא טָאה ת"ישה -- "םימי ץקמ יהיו,
 .ןערָאי ערעטלע יד ףיוא ,געט ענייז ןופ ףוס םייב טכַארבעג יז טָאה
 (.םנוב 'ר יבר)

 (.ד .ד) אוה םג איבה לבהו

 טיירג זיא רע .ת"ישה רַאפ טכַאמעג לטבמ ךיז ןעצנַאגניא טָאה לבה
 (.רעקצָאק) ,ןייז וצ בירקמ ןיילַא ךיז ןעוועג

 טָאה -- ןעקוקניידַא ריד ןיא טסעװ וד זַא -- "ךל הרח המל
 ןיטולחל טמוק סָארדרַאפ ןייד זַא ,ןהעז וטסעוו -- ןיק וצ טגָאזעג ת"ישה
 רקיע דעד רָאנ ,ןעוװעג לבקמ ןברק ןייד טינ בָאה ךיא סָאװ טשינ
 ןברק ןייז סָאװ ,לבה רעדורב ןייד אנקמ טזיב וד סָאװ ,האנק ןייד זיא
 (.ם"ירה ישודיח) .ןעמונעגוצ ָאי ךיא בָאה

 ענייז טימ ןעריצַאּפש לָאמנייא גידנעהעג *,ם"ירה ישודיח, רעד

 גידנעפרַאװ ,תופוע ןעשיווצ טהעטש ןַאמ ַא יו טקרעמַאב טָאה ,םידיסח
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 "עג ךעלקערב יד טָאה רע טייז רעכלעוו ןיא ןוא טיורב ךעלקערב ייז
 .ןעּפַאכ ןעפָאלעג תופוע יד טרָאד ןענעז ,ןעפרָאװ

 "ם"ירה ישודיח; רעד טָאה --- האנק טניימ סע סָאװ טהעז רהיא ---
 -עג טרָא ןייא ףיוא ךָאד ןעבָאה תופוע יד --- םידיסח ענייז וצ טגָאזעג
 ףיוא טיורב טפרַאוו'מ זַא ןהעז ייז זַא ,ןעגעווטסעדנופ ,ןעסע םוצ גונ
 ליומ ןופ לעקערב סָאד ןעּפַאכסיױא טרָאד ייז ןעפיול ,ץַאלּפ ןעטייווצ ַא
 .:.!ןעשנעמ יד ךיוא ןענעז יױזַא טָא -- + . .ףוע ןעטייווצ םייב

 יד ןופ סעּפע רעטקַארַאכ ןוא רוטַאנ ןייז ןיא טָאה שנעמ רעדעי

 הוואת ,לבה ןוא ןִיק ןופ האנק ,תורוד עגיטייצרַאפ עטשרע עטלַארוא
 ,הגלפה רוד ם'נופ דובכ רַאפ גנַאלרַאפ םעד ןוא ,לובמה רוד ם'נופ

 (,דיגמ רעצינשזאק)

 (ז .ד) ךינּפ ולפנ המלו ,ךל הרח המל
 -רַאפ ? סָארדרַאפ ןייד טהעטשַאב סָאװ ,ן'ניק טגערפעג טָאה ת"ישה

 ,תוגהנתה עגיטציא זיב ןייד ףיוא הטרח טסָאה וד תמחמ ,ךיד טסירד
 טמוק סָאװ .תובצע םתס תמחמ ןעגָאלשעגרעדינ ךיז וטסלהיפ רעדָא

 ןייד ביוא ?ןעכערברַאפ ַא טהעגַאב שנעמ ַא ןעוו םעד ךָאנ ךילריטַאנ
 עיטושּפ סָאד זיא ,תובצע םתס ןופ טמוק רעיורט ןוא םינּפה תליפנ
 זיא ןוא הרבע ענעגנַאגַאב ַא ךָאנ שנעמ ַא טלַאפַאב סָאװ ,עילָאכנַאלעמ
 ,(רעקצָאק) .בלה ןמ הבושת ןייק טשינ ןפוא ןיאב

 / ַא ןופ הניחב רעד ןיא זיא סָאװ ,רעד רָאנ זיא דיסח רע'תמא רעד

 גיוט תודמ יד ןופ ענייא זיולב .טייצ ןייא ןיא טנייוו ןוא טכַאל ,דניק
 -עּפ ןרעטסניפ ןוא הרוחש הרמ ,שואי וצ טגנערב ,תובצע זיולב ,טשינ
 -רַאפ ןוא טייקגיד'רקפה ,לוע תקירפ וצ טגנערב החמש זיולב ,םזימיס

 ןכיירגרעד ןעמ ןעק ןעמַאזוצ עדייב ךרוד רעבָא .םלוע-ארוב ןיא ןסעג

 (.יבר רענילבול) .'ה תבהא ןוא הארי ןופ הגרדמ יד

 ,"םוי לכב ברוח רהמ תאצויש לוק"תב/, םעד טינ ןערעה רימ םגה
 טקעװרעד ןוא רעצרעה עשידיא ןיא ןיירַא ףיט רעבָא סָאד טגנירד

 ,רעבָא ןעטלַאה ,םימכח רַאפ ךיז ןעטלַאה סָאװ ,םיטוש .הבושת ירוהרה
 יד ןעקנעװשוצּפָא ייז ןעכוז ",הרוחש הרמ ענעלַאפַאב , זיא סָאד זַא
 עגידלעמוט ןוא ןעקנירט ןעפנָארב טימ ץרַאה ם'נופ הרוחש-הרמ
 (.רעװָאקירטס ףלָאװ 'ר) .דיירפ
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 זיא ןעפָאלש ןופ טייצ יד .ןערָאי דנעגוי יד ןענייז ןעסע ןופ טייצ יד
 ןוא טייקגיטעמוא ,תובצע טפור טלעװ יד סָאװ סָאד ןוא --- רבק ןיא
 ,טינ טרָא ןייק ץעגרע ןיא טָאה סָאד ,"לוע תקירּפ, סָאד ףור ךיא
 (.רעקצָאק)

 (ז .ד) תאש ביטית םא אלה

 ,תאש --- רשיהו בוטה ךרדב ןהעג ןעדיא יד ביוא ,םלוע לש ונובר
 / אל םאו .םיאטח ערעייז ןעבעגרַאפ וצ ייז ביוחמ יאדוא ךָאד וטסיב
 וטסייו ,בוטהו רשיה ךרדב טינ ןהעג ןעדיא יד ןעוו וליּפַא ,ביטית
 תאטח חתפל , ,דלוש ס'נעדיא יד טינ זיא סָאד זא ,םלוע לש ונובר ךָאד
 ןופ לעווש םייב טגיל ערה רצי רעד זַא ,ןעוט ייז ןעלָאז סָאװ ",ץבור

 ךילא ,רעבָא תמאב ?ןעגידניז םחרכ לעב ייז טכַאמ ןוא ריט רעייז
 וניבָא ןוצר תושעל; ,ריד וצ רָאנ הקושת עצנַאג רעייז זיא ותקושת
 לשומ ן'רַאפ ךיד ייז ןעטלַאה ףוס לכ ףוס --- וב לשמת התאו ,"םימשבש
 (.רענאלשימערּפ לריאמ 'ר) .ערה"רצי םעד טינ ןוא

 ךילא ,געוװ ןעטוג ןפיוא ךיז וטסמענרַאפ -- ?ביטית םא אלה;
 ןעריפוצרעטנורַא ,ןעגלָאפרַאפ ךיד ףכית ערה-רצי רעד טעװ ,ותקושת
 גיגנעהבא ןייז טעו ריד ייב ןוא וב לושמת התאו .רשיה ךרד ם'נופ
 ,ןייז וצ רבוג ערה-רצי םעד רוטַאנ ןייד ןיא ןוא רעטקַארַאכ ןייד ןיא
 (.רעגַארּפ עלעשוהי 'ר)

 רעווישטאלז רעד טָאה -- רימ וצ ןעמוקעג לָאמַא זיא ערה-רצי רעד
 ןענעװַאד ןעטימניא טקנוּפ -- םידיסח ענייז וצ טלייצרעד לָאמנייא דיגמ
 : טגָאזעג יֹוזַא םיא ךיא בָאה ,תונובשח ןעריפרַאפ רימ טימ טלָאװעג ןוא
 רע ביוא רָאנ ,תונובשח ןייק טינ םענייק טימ ךיא ריפ הלפתה-תעשב
  -ןייא טסַאג ַא יװ םיא ךיא בָאה ,ןענעכער רימ טימ ךיז אקוד ליװ
 ,ןעסע םוצ ןעדַאלעג

 .יתעדי אל רמאיו ,ךיחא לבה יא ןיק לא 'ה רמאיו
 (.ט .ד) יכנא יחא רמושה

 - ַא זיא סָאװ ,ע"שבר רעד ךייש זיא יװ ,השק גולפ ןיא ךָאד זיא
 ךיז לָאז ןיק ןוא *? ךיחא לבה יא; :ןע'ניק ייב ןעגערפ לָאז ,לכה-עדוי
 ס "ימנא יחא רמושה; --- ץורית ןעטשרמולכ ַאזַא טימ ןעטלַאהַאבסיוא
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 חיגשמ ַא זיא ע"שבר רעד זַא ,לכל עודיו יולג ךָאד זיא סָאד --

 רעירפ טרעוו ,שנעמ ַא טימ טריסַאּפ סָאװ טייקגיניילק עדעי ,הירב לכל

 רעד ןופ זיא ןע'לבה ןענ'גרה לָאז ןיק .החגשה רעד ןופ טמיטשַאב

 "עג ע"שבר רעד טָאה רַאפרעד ,ןערָאװעג טנעכיײצעגנָא טינ החגשה

 "? ךיחא לבה יא , ןיק ייב טגערפ

 ןעשיווצ טקילפנָאק רעצנַאג רעד זַא ,טנעכערעג טָאה ,ןעגעגַאד ,ןיק

 ,ןענע'גרה םהיא לָאז רע ,טריפרעד טָאה סָאװ רעדורב ןייז טימ םיא

 לייו .החגשה רעד ןופ ןערָאװעג טמיטשַאב רעירפ ןופ םתסהדןמ זיא

 סָאד זיא ױזַא יוװ ,ןייז גישמ טנָאקעג טינ ןיילַא ןיק טָאה עבטה ךרדב

 -רעד ?ןעטייווצ ַא ןענע'גרה לָאז רעדורב ןייא זַא ,ןעוועג ךילגעמ

 ע"שבר םעד טגערפעגרעביא גנורעדנואוורַאפ סיורג טימ ןיק טָאה רַאפ

 "עג בָאה ךיא סָאװ ,טוג ץנַאג ךָאד טסייוו וד --- 7? יכנא יחא רמושה ,

 ןופ רעירפ ןופ טמיטשַאב ,ןוצר ןייד טיול ןעוועג סָאד זיא יאדוב ,ןָאט

 סָאד טמוק יו ,השק ךיוא ןיילַא רימ ךָאד זיא ,ואל םאו ,החגשה רעד

 *? יכנא יחא רמושה,, לייוו ? רעדורב םענעגייא ןיימ ןענע'גרה לָאז ךיא

 ןיימ ןופ רעטיה רעד ןייז וצ ,ןערָאװעג טמיטשַאב ריד ןופ ןעד ךיא ןיב

 (.םנוב 'ר יבר) ? רעדורב

 יתעדי אל רמאיו

 (י"זער) הנוילעה תעד בנוגכ השענ

 לש וגובר ן'רַאפ זַא ,טסואוועג טינ ןיק טָאה ,השק תמאב ךָאד זיא

 ןענע'בנג וצ טלָאמעג טינ זיא'ס ןוא ןעגרָאברַאפ טינ ךַאז ןייק זיא םלוע

 ? םוקמה תעד םעד

 ץ'השמ טָאה ע"שבר רעד ןעוו ,טכַארבעג טרעוװ אתליכמ רעד ןיא

 ייוצ ןיא ןערָאװעג טלייטוצ ייז ןענייז ,תורבדה-תרשע יד ןעבעגעג

 ןעמוקעגסיוא אליממ זיא .תורבד השמח דגנכ תורבד השמח, ,ןעלייט

 טָאבעג ןעטשרע םעד ןעגעקטנַא ,"חצרת אל, טָאבעג רעטסקעז רעד

 טרענימרַאפ ,ןעשנעמ ַא טע'גרה סע רעוו זַא ,זמרמ זיא סָאד סָאװ ,"יכנא,

 ךָאד טניד רעטעיגרה'עג רעד תמחמ ".יכנא , טָאבעג ןעטשרע םעד רע

 .ןע'ניק טגערפעג ת"ישה טָאה סָאד טָא ,םלוע-ארוב םעד רהעמ טינ

 "יכנא , םעד ןעניד סָאד ,תודבע סָאד זיא ואוו -- ? ךיחא לבה יא ---
 "ורב ןייד טע'גרה'עג טסָאה וד סָאװ םעד ךרוד ? לבה רעדורב ןייד ןופ
 " ,יבנא , ןופ תודבע סָאד ןערענימרַאפ וצ ןעוועג םרוג ךָאד וטסָאה ,רעד

 בָאה עקַאט סָאד טָא ,יתעדי אל :טרעפטנעעג ןיק טָאה םעד ףיוא

 -טרָאװטנַארַאפ ןיב ךיא זַא ?,יכנא יחא רמושה , זַא ,טסואוועג טינ ךיא
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 בָאה ךיא סָאװ םעד ךרוד זַא ,רעדורב ןיימ ןופ "יכנא , םעד רַאפ ךיל

 אל -- יכנא םעד טרענעלקרַאפ ךיא בָאה ,לבה רעדורב ןיימ טע'גרה'עג

 (רעװָאטירָאפ עלע'מהרבא 'ר) .טסואװעג טינ ךיא בָאה טָאד ,יתעדי

 (.די .ד) ינגרהי יאצומ לכ היהו

 סָאד זיא החמש ַא רַאפ סָאװ ,החמש ןושל א עודיכ ךָאד זיא ,היהו

 ? ןע'ניק ייב ןעוועג
 ןעבעל ץנַאג ןייז טעוו רע זַא ,ןיד-רזג ןייז טרעהעג טָאה ןיק ןעוו --

 ךיז טגָאלקעג ןוא ןעוועג םערתמ קרַאטש רע טָאה ,דנו-ענ ןייז ןעפרַאד

 טימ טשרעביל טלָאװ ךיא "היהו, ,ט'הנעט'עג טָאה ןיק ,ע"שבר ןירַאפ
 -מורַא רעדייא ,"ינגרהי יאצומ לכ, זא ,ןיד-קסּפ םעד ןעמונעגפיוא החמש
 (.רענשזיר לארשי 'ר) .דנו-ענ ןייז ןוא טלעוו רעד רעביא ךיז ןעקנָאלבוצ

 (א .ה) םדא תודלות רפס הז

 זַא ,זמרמ סָאד זיא ,2340 ",םש , טרָאװ סָאד יו טפערטַאב "רפס ,

 טביילברַאפ ,ןעבעל םייב ךיז טברעוורעד שנעמ רעד סָאװ ןעמָאנ רעד

 (רענשזיר לארשי 'ר) .ןעבעל ןייז ןופ "רפס , סָאד

 ןובצעמו ונשעממ ונמחני הז ,רמאל ,חנ ומש תא ארקיו

 ,ט"כ .ח) ,ונידי

 ךותח םע דלונ חג --- תוקודא םהידי ויה חנ םדוק םידלונה לכ
 (.שרדמ) .תועבצא

 יד ןענייז ,ן'חנ רַאפ ןערָאװעג ןעריובעג ןענייז סָאװ ןעשנעמ עלַא
 ,רעטשרע רעד ןעוועג ןיא חנ ,טפעהַאבנעמַאזוצ ןעוועג ייז ייב רעגניפ
 ,רעגניפ עטלייטוצ טימ ןערָאװעג ןעריובעג זיא סָאװ

 ,רעגניפ עטפעהַאב טימ ןעשנעמ יד ןעטַאשַאב טָאג טָאה הליחתכל
 טָאה ,שיטסיאָאגע ,גצייג דלעג ןערָאװעג רעבָא זיא שנעמ רעד זַא
 יונש ַא טכַאמעג ףכית טָאג טָאה ,ךיז רַאפ סעלַא ןעּפַאכרַאפ ןעביוהעגנָא

 ןעריובעג ןיוש ןעשנעמ יד ןענייז ןָא ן'חנ ןופ ןוא האירב רעד ןיא
 ןליפַא ,ליו רעטשרעביוא רעד לייוו ,רעגניפ עטלייטעצ טימ ןערָאװעג
 עפש ןוא תורישע סנעפיוה עצנַאג ןעּפַאכרַאפ וצ טכוז סָאװ שנעמ רעד
 ענייז ןעשיווצ ןענירכרוד ןעזָאל גידנעסיוו טינ וליפַא ,ךָאד לָאז ,ךיז רַאפ

 'ר) ןעגיטפרעדַאבטױנ םעד ,ןַאמירָא םעד רַאפ שטָאכ סעּפע רעגניפ
 (.רעזנאצ םייח



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 28

 ,.ה .ו) םדאה תער הבר יכ 'ה אריו

 זיא רע זַא ,סיורג ױזַא זיא ,טוט שנעמ רעד סָאװ ,עטכעלש סָאד

 (.השמ חמשי) .םינוילעה תומלוע עלַא םגוּפ םעד ךרוד

 ,.ח .ו) יה יניעב ןח אצמ חנו

 ןעטעב -- ? םדא יניעב טינ רעבָא ,'ה יניעב ןח ןענופעג טָאה חנ

 ."וניאור לכ יניעבו ךיניעב דסחלו ןחל וננתיופ ךָאד רימ

 רע .םימת קידצ ַא ןעועג חנ זיא ,תודע זנוא טגָאז הרות יד יװ

 ענעברָאדרַאפ ערעייז רַאפ רוד ןייז ןופ ןעשנעמ יד ןעפָארטש טּפָא טגעלפ

 ןעוו טנייפ ןעבָאה ןעשנעמ זַא ,רעגייטש רעד זיא סע יװ ןוא םישעמ

 ןענייז ייז זַא ןעלהיפ עכלעוו ,ןעשנעמ יד ךָאנ טרפב ,ייז ט'רסומ ןעמ

 רעבָא ,'ה יניעב ןח ןענופעג טָאה חנ זַא ,הרות יד זנוא טגָאז ,גידלוש

 טינ םהיא ןעבָאה ,טַאהעג טנייפ םיא ןעבָאה רוד ןייז ןיא ןעשנעמ יד

 (.סידיב עשטיא יר) .ןייז לבוס טנָאקעג

 ? םיבוט םישעמ ןוא תוכז ןעכלעוו בילוצ --- 'ה יניעב ןח אצמ חנו

 -רעשט לארשי בקעי 'ר) .חנ תודלות הלא ןופ תוכז םעד בילוצ --

 (.רעסַאק



 חנ

 (.ט .ו) חנ תודלות הלא

 ַא טכיירגרעד טָאה חנ ,קידצ שיא חנ .חנ ןופ םישעמ יד ןענייז סָאד

 ןיא רוד רעד שטָאכ ,ויתורודב היה םימת .תוקדצ ןיא הגרדמ עכיוה

 רע טָאה ,רעטרירענעגעד ַא ןוא רענעברָאדרַאפ ַא ןעוועג זיא סייצ ןייז

 (.ץיוורוה רשא 'ר) .םולשב ייז טימ טבעלעג ןעגעווטסעד ןופ

 חנ תודלות הלא

 ןוא גנוריפפיוא רעכילשנעמ ןייז ןיא קידצ שיא ןַא ןעוועג זיא חנ

 ,,ם"ירה ישודח) .ןעשנעמ וצ גנואיצַאב ןייז ןיא

 "ארי ַא ןעוועג זיא חנ ?.תוירבל חנ ,םימשל חנ, -- חנ תודלות הלא
 ,"תוירבל חנא ַא ןעוועג ךיוא רעבָא זיא חנ .םימת קידצ ַא ןוא םימש
 ,םישעמ ערעייז ןעוועג קידצמ טָאה ,רוד ןייז טימ םולשב טבעלעג טָאה

 לאומש 'ר) .יאנגל ותוא םישרוד שיו חבשל ותוא םישרוד שי רַאפרעד
 (.רעצװָארטסָא הירמש

 רָאנ ,סטכעלש ןייק טשינ ךיז ןיא טציזַאב סָאװ ,קידצ רע'תמא רעד
 ףיוא וליפַא ,ןעדיא ןייק ףיוא סטכעלש ןייק טינ טהעז ,סטוג זיולב
 | (.ט"שעב) .ןעטסגרע םעד

 טינ רָאג ןיא דיא רעטכעלש ַא :טגָאזעג טָאה רעווילעל דוד 'ר
 ןיטולחל סָאד זיא ,ןעדיא ןעטכעלש ַא ךָאד ןהעז רימ ביוא .אצמנב

 טָאה סָאװ ,סדמערפ רָאנ ,סנייז טינ זיא עטכעלש סָאד ,דלוש ןייז טינ
 ַא זיא תמאב רעבָא ,ןוצר ןייז ןעגעג טּפאכעגניירַא םהיא ןיא ךיז
 .  .ָֿאטשינ רָאג דיא רעטכעלש

 ןיא טכייל סָאװ ,ץוצינ ןעגילייה ַא ךיז ןיא טציזַאב דיא רעדעי
 רע רעדייא ,טנַאילירב ַא יװ טקנוּפ ,בוט"ןבא רערעייט ַא יו םהיא
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 טשרע .ןעצוּפמורַא ןוא ןעגינײרמורַא טוג םהיא ןעמ זומ ,טעשטשילב

 ןוא .דיא ןעדעי וצ ןעיצַאב ךיז ןעמ ףרַאד ױזַא ,רע טכייל םעדכָאנ

 םעדָאנ ,דיא ןעטסָארּפ ַא ייב שודקה ץוצינ רעד זַא ,טריסַאּפ טפָא ץנַאג

 "פיל רעכילטעג ַאזַא טימ ךיז רע טכיילעצ טגיניײרעגמורַא טרעוו רע יו

 לארשי 'ר) .קידצ ם'נופ טייקגיטכיל יד טלעקנוטרַאפ סָאװ טייקגיט

 (.רענשזיר

 חנ תודלות הלא

 זיא רעכלעוו ,רענייא .טלעוו רעד ףיוא םיקידצ יילרעייווצ ןַארַאפ

 ,תומא 'ד ענעגייא יד ןיא לעטלעוו ןייז טבעל ,ומצע ינפב 'ה דבוע ןַא

 יָאז ערעדנַא ךיוא זַא ןייז וצ ברקמ ,העּפשה ןייז ןעצונוצסיוא טינ טכוז

 ארובה תדובע רעסיוא סָאװ ,רענייא ןוא ,'ה ידבוע ןייז רע יו ןעל

 ייז ךיוא זַא ,סולפנייא ןייז סיוא טביא ,ערעדנַא ןייז וצ ברקמ רע טכוז

 י'ה ךרד םוצ ןרעטנענרעד ךיז ןלָאז

 טייצ ןייז ןיא רוד רעד .סַאלק ןעטשרע ןופ קידצ ַא ןעוועג זיא חנ

 רַאפ קידצ ַא ןעוועג זיא רע ,טריסערעטניארַאפ טינ ןיטולחל םיא טָאה

 זיױלב -- "יה יניעב ןח אצמ חנו, ,הרות יד ףױרַאד זנוא טגָאז .ךיז

 ןעגיוא יד ןיא טינ רעבָא ,ןח ןענופעג חנ טָאה טָאג ןופ ןעגיוא יד ןיא

 (.רעװעשטידרַאב) .ןעשנעמ ןופ

 טײברַא עצנַאג יד ןוא קעווצ רעד זיא סָאד טָא -- "ןח אצמ חנו,

 םעד ןעמ טניפעג .םדאו 'ה יניעב ןח אוצמל ,הזה םלועב ןעשנעמ ןופ

 .תמא תפש) .םימת ַא ןוא קידצ ַא ןעמ זיא ,ןח

 םיקידצ יילרעייווצ -- "הגשי ןונבלב זראכ ,חרפי רמתכ קידצ

 רעגידנעטש ןיא זיא רעכלעוו רענייא .טלעוו רעד ןיא ןַארַאפ ןענייז

 עיפשמ טינ זיא ןוא ךיז רַאפ רָאנ קידצ ַא זיא רע .ךרבתי-םשה וצ תוקיבד

 *,זרא, ןַא וצ ןעכילגעג זיא קידצ ַאזַא .ערעדנַא ףיוא תוקדצ ןייז ןופ

 ריזחמ ערעדנַא ךיוא ןענעק לָאז רע ,תוריּפ ןייק טינ טגָארט סָאװ

 ,ןייז בטומל
 -לעטייט ַא ,"רמת? ַא וצ ןעכילגעג זיא סָאװ קידצ רעטייווצ רעד

 רע ",ללוזמ רקי איצומ , ַא זיא ,טכורפ ןעסקַאװ טכַאמ סָאװ ,םיוב

 ןייז ןוא טלעו רעד ףיוא עטוג סָאד ןערעסערגרַאפ ןוא ןעילב טכַאמ

 שטָאכ -- קידצ ןעטשרע ם'נופ רעמ ךס ַא ,םיילפכ לפכ זיא רכש

 ,ט"שעב) .רומג קידצ ַא ךיוא זיא רעטשרע רעד
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 ,בר-ןוה ַא ,האיצמ ַא ןעניפעג שנעמ ַא ןעק הוה םלועב יװ ױזַא
 זיא ױזַא ,רשוע רעסיורג ַא ןערעוו םיצולּפ רָאג ןוא לרוגב-הכוז ַא ןייז

 אצמ חנו, ,זנוא טגָאז הרות יד יװ .אבה םלוע ןינק ןיא ךילגעמ ךיוא
 ןח ןענופעג ,העיגי םוש ילב ,טכירעגמוא טָאה חנ -- ?'ה יניעב ןח

 (.ןהכה קודצ 'ר) .קידצ שיא חנ ןעפורעג טרעוו ןוא ןעגיוא ס'טָאג ןיא

 יבר טָאה םעד ףיוא -- *!תחא העשב ומלוע הנוק שי ,יבר הכב;
 ,ןעדירפוצ םעד ןופ ןייז רָאג טפרַאדעג טָאה רע ,הברדא ,טנייוװעג

 ןעבעל ץנַאג רעייז סָאװ ןעשנעמ יד ףיוא טנייוועג טָאה יבר --
 -םלוע ךיז ייז ןעפיוק חוצמ רעסיורג ןייא בילוצ רָאנ ,םיאטוח ייז ןענייז
 גונעת ןייק ןוא השגרה ןייק ןעבָאה טינ ןענעק ןעשנעמ עכלעזַא .אבה
 (.רעקצָאק) ,אבה םלוע ןופ

 קידצ שיא חנ ,חנ תודלות הלא

 רָאג טימ ,רעטָאפ רעדעי זַא ,ןערעטלע ןופ עבטה-ךרד רעד זיא סע
 רַאפ ,ןעבעל ץנַאג ןייז טגָאי ןוא טעװערָאה ,ט'הגאד ,ןעמַאנסיױא גינעוו
 רָאג ףרַאד ןוא טינ ט'הגאד ןיײלַא ךיז רַאפ ,ןעגעוו ס'רעדניק ענייז
 .ןוא טָאג ןיא רעטָאפ ןעכלעוו ּפָא טלעטש ,הברדא .עטַאט רעד טשינ
 סעמעװ רַאפ !וטספיול ןיהואו ?וטסײברַא סָאװש :םיא טגערפ
 ױזַא ?!רעדניק יד רַאפ, :ןערעפטנע דלַאב ךייא רע טעװ *? ןגעוו
 ,רוד ַא ךָאנ רוד ַא ,םלועה ךרד רעד ןיוש זיא

 לָאז סָאװ דניק גיצנייא ןייק ןעוועג טינ ךָאנ רעבָא זיא םויה"דע
 -רַאפ ןוא ןעט'הגאדירַאפ םעד טלעטשעגנעדירפוצ גידנעטשלופ ןעבָאה
 טָאה רעטָאפ רעד סָאװ סָאד ןייז לָאז דניק סָאד .ןעטַאט ןעטעװערָאה
 ,ן'חג ןעגעוו הרות יד רַאפרעד טגָאז .ןעשנואוועג ךיז ןוא טבערטשעג
 ןייז .טגיסעלכַאנרַאפ טינ ךיז טָאה רע .ןעוועג שרעדנַא זיא רע זַא
 חנ .ןעגעוו רעדניק יד רַאפ ןעבעגעגקעװַא טשינ רע טָאה ןעבעל ץנַאג
 .המשנ ןוא ףוג םענעגייא ן'רַאֿפ ,ַאפוג ךיז רַאפ ט'הגאד'עג טָאה

 ,םימת ַא ,קידצ שיא ןַא ןעוועג זיא ןײלַא חנ -- חנ תודלות הלא
 סרעדניק יד רַאפ , ץורית ן'טימ ט'רטּפ'עגּפָא טינ ןעבעל ןייז טָאה רע
 ןופ רעגייטש רעד יװ ,והותהיםלוע ןיא טבעלעג טינ טָאה חנ ?.ןעגעוו
 רע .טסבלעז ךיז רַאפ טייברַאעג ,טגרָאזעג טָאה חנ ,ןרעטלע בור
 -ןעמָאקלָאפ ןופ ,גנונעפָאה ןופ ןהוז רעד ךיז רַאפ ןעוועג ןיילַא זיא
 םישעמ ענייז םימכח עכנַאמ רעבירעד ןענע'שרד .תוקדצ ןופ ,טייה
 -ָאגע רַאפ ךרד ןייז ןעטלַאה ,רעגייטש-סנעבעל ןייז ןעריקיטירק ,יאנגל
 ךרד ןייז ןעטלַאה --- חבשל םיא ןענע'שרד םימכח עכנַאמ ןוא ,שיטסיא
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 ןיא ףכית הרות יד טגָאז רעבירעד .גיטכיר ןוא טרעוװסנעביול רַאפ

 : הלחתה רעד
 ."עג זיא ,ןעגרָאזרַאפ וצ ןיילַא ךיז ,ךרד סיחנ -- "חנ תודלות הלא ,,

 ענייז רַאפ ןעטײברַא ןוא ן'הגאד וצ טָאטשנָא ,רעגיטכיר רעד ןעוו

 חנ טָאה ,ןערעטלע בור סָאד ןופ רעגייטש רעד זיא סע יװ ,רעדניק

 .שודקה דוי) .קידצ שיא חנ ,ןײלַא ךיז רַאפ טגרָאזעג

 ןעטלַאהעג טָאה רוד ןייז --- "ויתורודב היה םימת ,קידצ שיא חנה

 ןייז ןיא ןעשנעמ יד ,"חנ ךלהתה םיהלאה תא; לייוו ,קידצ ַא רַאפ ן'חנ

 טינ יז טָאה רע .טריסערעטניארַאפ טינ ןיטולחל םיא ןעבָאה טייצ

 "עג טָאה רע ,ןייז וצ בטומל ריזחמ טכוזעג טינ ייז טָאה ,ט'רסומ'עג

 ןוא ביל קלָאפ סָאד טָאה קידצ ַאזַא -- ,ךיז רַאפ ט'הגאד'עג ,טבעל

 (.רעווָאנישמא מ"רהמ) .טייצ ןייז ןיא ןעוועג חנ זיא קידצ ַאזַא

 חנ טָאה ,ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא --- "חנ ךלהתה םיהלאה תא,

 ינּפ לעמ םדאה תא החמא ,, ,טגָאזעג םיא טָאה ת"ישה זַא ,ןעוועג םיכסמ

 ןָאטעג טָאה ֹוניִבָא םהרבא יװ ,רודה קידצ ַא יװ חנ טָאה ",המדאה

 ,ןיד-רזג ןֹוא טּפשמ ס'טָאג ןעלעטשנעגעג ךיז טפרַאדַאב ,םודס ייב

 חנ רעבָא זיא ,ןעכַאמ לטב יז קידצ ַא יװ רעדָא ,הרזג יד ןעיײרשוצּפָא

 .ןעוועג םיכסמ חנ טָאה ,ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ ,טָאג טימ ןעגנַאגעג

 ,(השמ חמשי) ,"יאנגל ותוא ןישרוד שי; רעבירעד

 -עגרעביא טינ ,טייקגיהור ,טײקנעסַאלעג ,אחינ ןושל זיא חנ

 ןופ טײלגַאב דימת טרעװ *,ךלהתה םיהלאה תא , שנעמ ַאזַא ,טלייא

 (.ןילבולמ יבר) .טָאג

 טול גיטנעק זיא םענעסַאלעג ַא ןוא לצע ןַא ןעשיווצ קוליח רעד

 ןוא תעדה-בושי טימ ץלַא טוט רענעסַאלעג רעד .,ןעגנולדנַאה ערעייז

 ,תעדה-בושי ןָא ץלַא רַאפרעד טוט ןוא ןעטכַארט וצ ךיז טליופ לצע רעד -

 (.רעקצָאק)

 יד .המהב ַא ןופ ןענרעלּפָא ךיז שנעמ ַא ףרַאד ,ןלבס ַא ןייז וצ

 ,ץלַא טגָארטרַאפ ןוא ןלבס ַא זיא ,לוע םעד טלהיפ ,ץלַא טהעז המהב

 | (.רמתיא תרמשמ)

 ,תודלות יד ןופ זיא בור סָאד -- ?,קידצ שיא חנ ,חנ תודלות הלא;
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 'ר) .רעטָאפ ם'נופ תוגהנתה יד ןוא רעטקַארַאכ רעד גיטנעק ,רעדניק יד
 (.רעזנַאצ םייח

 ,שנעמ ן'טימ טוט ע"שבר רעד סָאװ ץלַא ",אנמחר דיבעד המ לכ,
 -עב לָאז רע ידכ ,ןעגעוו הבוט סנעשנעמ ןירַאפ סָאד זיא ,דיבע בטל
 ,(רעװָאנישמַא מ"רהמ) .ןערעוו רעט

 ןעמ טָאה .הריד ןייז ןעטייב טּפָא טגעלפ רעװָאניד ךלמ שריה 'ר
 טצעזַאב יבר רעד סָאװ הבט יד זיא סָאװ :טגערפעג לָאמניײא םיא
 ? טרָא ןייא ףיוא גידנעטש ףיוא טשינ ךיז

 ןיא לָאמ עלַא סָאד רע טלעטש .סַאפ ַא טָאה תיבח-לעב א ןעוו --
 -לעב םעד ןעגערפ וצ הזעה יד ןעבָאה רעװ טעװ ,לעקניוװ רעדנַא ןַא
 תיבה:לעב רעד טסייו אמתסמ .יֹוזַא סָאד טוט רע סָאװ רַאפ ,תיבה
 ,םילכ ענייז ןעטלַאה וצ יװ סיוועג טסייו ןוא סָאװ רַאפ

 לָאמנייק טלעפ 'ה ישרוד יד -- "בוט לכ ורסחי אל 'ה ישרודו
 ,חבחאב לבקמ ייז ןענייז סעלַא ,טוג ייז ייב זיא סעלַא לייוו .טשינ רָאג
 (.רענשזיר לארשי 'ר)

 ? "לודגנ ַא רעדָא "םימת; ַא ,הגרדמ ערעסערג ַא זיא עכלעוו
 ַא ענייא ,שיט םוצ תולח ייווצ טגייל'מ .ןהעז רימָאל .םימת א --

 ,עצנַאג ַא רעבָא ערענעלק ַא עטייווצ יד ,ענעבױהעגנָא ןַא רעבָא עסיורג
 רעד רעביא יאדווא -- ? ?איצומה , ןעמ טכַאמ הלח רעכלעוו רעביא
 זיא םימת זַא ,רימ ןהעז םעד ןופ ,ןיילק זיא יז שטָאכ ,הלח רעצנַאג
 (ןילבולמ יבר) . . .לודג ַא יװ רעבושח ןוא רעסערג

 טינ ךיוא טהעז רודה קידצ רעד וליפַא -- "היחי ותנומאב קידצ,
 הנומא רענעגייא רעד טימ דימת טבעל רע רָאנ ,םיקלא תולגתה ןייק
 ,(רעװָאקטרָאשט) .םימלוע ייחב המילש

 ןיא סָאװ רעד (א .םשה-תדוכע ןיא ןַארַאפ ןענייז תוגרדמ יירד
 רע סָאװ סָאד ןַא טלַאה ןוא םיבוט םישעמו תווצמ ןיא קסוע דימת
 ַא זיא סָאד טָא -- ךרע ןעסיורג ןופ טינ זיא ,טוט ןוא ןָאטעג טָאה
 ,הגרדמ עסיורג רָאג

 ,ןָאטעג םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ךס ןייק טשינ טָאה סָאװ רעד (ב
 ,תגרדמ עלעטימ ַא ןיא סָאד טָא ,ןָאטעג טינ טָאה רע זַא ,טסייו ןוא
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 ךיז רע טעוװ טייצ רעד טימ זַא גנונעפָאה ַא ןַארַאפ זיא שנעמ ַאזַא

 | יתווצמ ןיא ןייז קסוע ןעמענ

 ,קידצ ַא זיא רע זַא ,ךיז ייב טסייוו ןוא קידצ ַא זיא סָאװ רעד (ג

 שנעמ ַאזַא טעװ הגרדמ רעכיוה ןייק וצ ,הגרדמ עטסנעלק יד זיא סָאד

 .שודקה דוי) . . .ןעכיירגרעד טינ לָאמנייק

 ןענייז סָאװרַאפ -- רעװעשטידרַאב םעד טגערפעג לָאמַא טָאה'מ

 ? ןויבאו ינע ןַא רע ןוא םירישע םהיא רַאפ ןעדיא עטוג ערענעלק

 ."רַאפ ןוא םימימתו םיארי םידיסח זיולב ןעמוק רימ וצ לייוו ---

 עכילרע ןייז ןלָאז ייז ,ןייז ללּפתמ יז רַאפ לָאז ךיא רימ ןופ ןעגנַאל

 ,טשינ ןיטולחל ייז ןענָאמרעד תורישע ןופ ,םימש"יארי ןוא ןעדיא

 רשוע לש םייח ".םימש תארי לש םייח , ע"שבר םייב ייז רַאפ ךיא טעב

 דעב ללּפתמה,, ,טגָאז ארמג יד תויה .טשינ רָאג ךיא ןָאמרעד דובכו

 "ערג ַא ץלַא ןערעוו ןיא םורַאד ךיא טלַאה ",הלחת הנענ אוה ,ורבח

 : : ,םימש-ארי ןוא קידצ רערעס

 ,םירחוס ןעדיא עטושּפ ןעמוק ,ןעגעגַאד ,ןעדיא עטוג ערענעלק יד וצ

 ע"שבר םייב יז ןעטעב *,דובכו רשוע לש םייח , ייז ייב ןעטעב סָאװ

 ללּפתמה , טגָאזעג ןעבָאה רימ יװ ױזַא ,דובכו רשוע םידיסח ערייז רַאפ

 ,תורישע טימ ןעפלָאהעג רעירפ ייז ןערעוו ",הלחת הנעג אוח ,ורבח דעב

 ַא רימ ןיב ךיא ןוא םירישע ןוא םיקידצ עניילק רַאפרעד ייז ןענייז

 | ןַאמירָא רעסיורג ַא ןוא ?'ה םע םימת,

 סָאװ ,סָאד טמוק יװ :ן'יבר רעקצָאק םעד טגערפעג לָאמַא טָאהימ

 ? שּפט רעסיורג ַא ןוא קידצ ַא ,ןעדיא ןעמורפ ַא טּפָא טפערט'מ

 יַּמִא לעכיימש ַא טימ רעקצָאק רעד טָאה --- תושּפט ןוא המכח --

 .וצ .החגשה רעד ןופ טלייטעגוצ ןעשנעמ םעד טרעוו -- טרעפטנעעג

 .ןעשנעמ ןופ הריחב רעד ןיא גיגנעהּפָא זיא עשר רעדָא קידצ ַא ןייז

 ןוא שּפט ַא ןייז לָאז שנעמ רעד זַא טמיטשַאב טָאה החגשה יד ביוא

 וצ ןעבעל םורפ ַא ןעבעל וצ הריחב ןייז טכַאמ שנעמ רעבלעז רעד

 שּפט רעטמיטשַאב ַא ןוא הריחב ןייז טול קידצ ַא רע זיא ,קידצ ַא ןייז

 גיטייצנייא ןוא קידצ ַא ,ןעמורפ ַא רַאפרעד ןעמ טפערט ,םימשה ןמ

 2 .שּפט רעסיורג ַא

 זַא ,ן'יבר רעװָאסירָאפ ןרַאּפ ןעוועג לצנתמ ךיז לָאמַא טָאה דיסח ַא

 -ילרע ןַא ןייז לָאז רע ,זיא טָאג ייב טעב רע סָאװ עטסגיצנייא סָאד

 | ,דיא רעכ

 ?ױזַא ךיוא ליוו ת"ישה יצ וטסייוו ןענַאװ ןופ ? וטסליװ ױזַא --
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 םישנא ןייק רָאג ךָאד טעװ ,םילודג ןוא םיקידצ ןייז ןעלעוו עלַא זַא
 סעקינװָאקלָאּפ עזיולב ןופ ךלמ ַא ןייז טעװ ת"ישה ןוא ןייז טינ םיטושּפ
 לָאז ךלמ ַא זַא ,טרעהעג וטסָאה ואוו ,רימ גָאז ,ָאט ,ןעלארענעג ןוא
 ? רעטילימ טסָארּפ -- םיטושּפ םישנא ןייק טינ ןוא םירש זיולב ןעבָאה
 טסלָאז וד רעבָא לי ת"ישה ,קידצ ַא ,ןסחי ַא ןייז עקַאט טסליוו וד
 ,טַאדלָאס רעטסָארּפ ַא ןייז

 טָאה םיתב ילעב ןוא ,םידיסח ,םידמול ,םינבר ןופ טלעגנירעגמורַא
 ,סוחי ןייז ייז רַאפ טלייצרעד רעצישפאר ילתפנ 'ר לָאמנייא

 ךיא -- ,ןעירשעגסיוא םלוע ןעשיווצ ןופ דיא ַא טָאה -- ! יב --
 ,ךייא רַאפ ןסחי רערעסערג ַא ןיב

 רעטנעהענ דיא םעד רעצישּפאר ןופ גנַאלרַאפ ן'פיוא טָאה ןעמ זַא
 -ַאב סָאװ ןופ ,טגערפעג םיא טָאה יבר רעד ןוא שיט םוצ ןעפורעגוצ
 | | .טרעפטנעעגּפָא דיא רעד טָאה ,סוחי ןייז טהעטש

 החפשמ רעצנַאג ןיימ ןיא רענעבילברַאפ גיצנייא רעד ןיב ךיא --
 "םכידי ואש , וצ ךיז שַאװ ןוא ןיליפתו תילט גָאט ןעדעי גייל סָאװ
 .ןעסע ןראפ

 --- טרעפטנעעגּפָא ילתפנ 'ר םיא טָאה --- ןהוז ןיימ ,טכערעג טזיב --
 ! רימ רַאפ ןסחי רערעסערג ַא ךילקריוו טזיב וד

 טָאה ,דיגמ רעצינשזָאק ם'נופ לעקינייא ןַא ,ץינזָאק ןופ רזעילא 'ר
 טָאה לָאמנייא ,םידיסח ענייז ןופ ךאלטיווק ןייק ןעמענ טלָאװעג טינ
 םייח יר םיא טָאה ,רעזנאצ םייח 'ר טימ ןעפָארטעגנעמַאזוצ ךיז רע
 -נַא ןופ ךופיחל זיא סָאװ .תוגהנתה ענדָאמ ןייז ףיוא ןעפרָאװעגרָאפ
 ,םייבר ערעד

 ןעקילײה םעד ןופ לעקינייא ןַא ,םישודקו םילודג ןב ַא ריא --
 גהונ שרעדנַא ךיז לָאז ,ןעל'השמ 'ר ןופ ןהוז ַא ,דיגמ רעצינשזָאק
 ,םיא ןצ ט'הנעטעג םייח 'ר טָאה -- ? תֹובָא ענייז יוװ ,ןייז

 -- טרעפטנעעגּפָא רזעילא 'ר םיא טָאה -- רַאפרעד זיא סָאד --
 סָאװ רעד ?,אצי אל ערפמל ארוקה , ארמג רעד ןופ טלַאה ךיא לייוו
 ןייק טינ זיא ןרעטלע ענייז ןופ סוחי ןיא תוכז ן'פיוא ךיז טפוררַאפ
 ,ךאלטיווק ןעמענ וצ יואר זיא רע זַא ,גנוגיטעטשַאב עדנעגינעג

 -- "!ךתומ םוי דע ךמצעב ןימאת לאו ,רובצה ןמ שורפת לֵא;
 ? רערעדנַא רעד טימ ענייא תורמימ ייווצ יד ןעבָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ

 ןעסע ןענעװַאד ,תודדובתה ןעװַארּפ -- רובצה ןמ שורפת לא
 לאו .ערה-רצי תצע זיא סָאד לייוו ,טרעדנוזעגּפָא ןעבעל ,תודיחיב



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 36

 טזיב וד זַא ריד ןיא טביולגעגנייא ןייז טינ טסלָאז ,ךמצעב ןימאת
 תצע זיא סָאד ךיױא לייו ,שודקו קידצ ַא ,ןמאנ שיא ןַא ,םָאקלָאפ
 ,טגייצרעביא ןייז תמאב טסעװ וד זיב -- ךתומ םוי דע .,ערה'רצי
 דוד ןתנ 'ר) .טױטעגּפָא גידנעטשלופ ריד ןיא זיא ערה-רצי רעד זַא

 (.רעצווָאלדיש

 ,רזע ןַא ןעבָאה ףרַאד שנעמ רעדעי --- (י"שר) "דעס ךירצ היה חנ,
 םישעמ ענעגייא ענייז ןופ רזע ןַא טָאה רענייא סָאװ זיא קוליח רעד
 -רועתה ןוא רזע ןַא ןעבָאה ףרַאד רענייא ןוא ,וניבָא םהרבא יו ,םיבוט
 (.תמא תפש) .חנ יװ ,םימשה ןמ תור

 ןײלַא חנ טָאה ,הבית יד ןעכַאמ תעב -- "היה הנמא ינטקמ חנ,
 םעד ןייז וצ םייקמ ידכ זיא ,טוט רע סָאװ סָאד יצ ,טביולגעג טינ
 ןעװעטַאר וצ ידכ טושּפ ,תימצע העיגנ תמחמ רעדָא ,ע"שבר ןופ ןוצר
 (.רעווָאנאמיר מ"מ) .החּפשמ ןייז ןופ ןעבעל סָאד ןוא שפנ ענעגייא סָאד

 ףרַאד הבושת:לעב ַא ,ןעבָאה ביל טינ ןיילַא ךיז ףרַאד קידצ ַא

 (.ןילבולמ יבר) .ןעבָאה טנייפ ןײלַא ךיז

 -טנעפע ךיז ןעלעטש סָאװ ןעשנעמ יד --- "םירתסמב שיא רתסי םא,
 יד ןהעגַאב ,ןעברָאדרַאפ ייז ןענייז רתסב ןוא םיקידצ סלַא רָאפ ךיל
 ,ונארא אל ינא ,טָאג טגָאז ןעשנעמ עכלעזַא ףיוא ,סנעכערברַאפ עטסערג
 ךיא לעװ סנעכערברַאפ ענעגרָאברַאפ ערעייז רעבָא ,ןהעז טינ ךיא לי
 רעטכַאמעג רעיײז ןופ רעיילש םעד ןעסיײררעטנורַא ןוא ןעקעדפיוא
 (.רעקצָאק) .תוקדצ

 (.אי .ן) סמח ץראה אלמתו

 וינפלמ וליחק טכַאמעג "המכח, ןופ תובית ישאר יד ןעבָאה לָאמַא
 תודמ ,הארי ,הרות ןיא ןעוועג זיא רענייא רעסערג סָאװ -- "ץראה לכ
 המכח רַאפ ןערָאװעג טנעכעררַאפ םיא סָאד זיא ,םיבוט םישעמ ןוא
 סָאד טכַאמ טנייה .טַאהעג ץרא-ךרד סיורג םיא רַאֿפ ןעבָאה עלַא ןוא
 ,רעלדניווש רערעסערג ַא סָאװ ,"סמח ץרָאה האלמ יכ, ; "המכחע טרָאװ
 ,ןערעדנא םעד ןערַאנוצּפָא ,זיא רענייא רעביור ןוא רעשלַאפ ,קארטיכ
 ַא רַאפ טנעכעררַאפ רע טרעװ ,רבח ןייז ןעבױרַאב ןוא ןעגירטַאב
 (.רענסארק םייח יר) .ץרא-ךרד ןעכלעזַא רַאפ ןעבָאה ןעשנעמ ןוא םכח
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 "נֵא ןייק טַאהעג טינ ע"שבר רעד ןעד טָאה ,השק זיא גולפ ןיא

 ןעכַאמ םהיא ןעסייה יװ לובמ ןופ ן'חנ ןעװעטַאר וצ יו געוו ןערעד

 ? הבית ַא

 ם'ניא ןהעגרעטנוא טפרַאדעג ןהיז ענייז ןוא חנ טָאה תמאב --

 ותוא ןישרוד שי, רַאפרעד ,טייצ רענעי ןיא רוד רעצנַאג רעד יו לובמ

 ןעסייהעג טָאג םיא טָאה ,'ד יניעב ןח אצמ חנו רהעמ טינ ".יאנגל

 תודיחיב לָאז רע ידכ ,טרָאד ךיז ןעסילשרַאפ ןוא הבית א ןעכַאמ
 ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) ,םישעמ ענעגייא ענייז ןייז ןקתמ ןענעק

 (זט .ו הביתל השעת רהוצ

 רעד ןופ טרָאװ סָאד .טרָאװ םוצ ןעכַאמ וטסלָאז טייקגיטכיל ַא
 (.תמא תפש) .רָאלק ןוא גיטכיל ןייז לָאז טסגָאז וד סָאװ הלפת רעדָא הרות

 ןייד ןופ טסגנערב וד סָאװ רעטרעװ יד -- "הביתל השעת רהצ;
 זיא רוביד רעד לייו .ןעטכייל ןעלָאז ייז ,ןהעז וטסלָאז סױרַא ליומ

 טדער .ךרבתי:םשה ןופ זיא תויח סָאד ןוא ןעשנעמ ןֹופ תויח סָאד
 לעמיה ןיא ףױרַא רובד רעגיזָאד רעד טהעג ,בוט-רובד ַא שנעמ רעד
 ַא שנעמ רעד טדער .ןעטוג םוצ ןוילעה-רובד םעד ררועמ זיא ןוא

 טינ סע טהעג לעמיה ןיא ,תויח סָאד סױרַא םיא ןופ טהעג ,ער-רובד
 ,(ט"שעב) .סטכעלש הלילח םרוג םורא ױזַא זיא ןוא ףױרַא

 (א"כ .|) לכאי רשא לכאמ לכמ ךל חק התאו

 ןעלעיצעּפס ַא טָאה גרַאװנעסע ןימ רעדעי זַא ,זמר ַא זיא ןענַאד ןופ

 "התאק תויתוא יד יו ,החגשה רעד ןופ ןעקנָאשַאב ,קַאמשעג ןוא ןח

 ' (.רעצינשזאק עלהשמ 'ר) ",ךדוה הנת רשא , ןעכַאמ

 רָאט ,האנה ןייק טינ ןופרעד טָאה'מ ןוא טסע ןעמ סָאװ לכאמ ַא
 ןעסע םעד ףיוא ,ןעגָאז ףרַאד'מ רָאנ ,טשינ גיוט'ס ,ןעגָאז טינ ןעמ
 טינ ןעמ רָאט ,ןעשנעמ יו טקנוּפ ןסע לייוו ,ןיבמ ןייק טינ ךיא יב
 (,דיגמ רעצינשזאק) ,ןייז הזבמ

 ,שובלמ ַא לשמל ,ףוג ןייז רַאפ טצונַאב שנעמ ַא סָאװ ךַאז עדעי
 רעד סָאװ האנה יד .תויח ךיז ןיא טגָאמרַאפ ,המודכו ,ילכ ַא ,ןעסע
 ןופ זיא ,ףוגה-תבוטל ןעכָאז יד טימ ךיז ןעצונַאב ןץתעב טָאה שנעמ
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 טצונַאב טָאה רע סָאװ ,ןעכַאז יד ןופ טריברָאסבַא רע סָאװ תויח םעד

 (.ט"שעב) .ףוג ןייז תבוטל

 -עגנָא ן'חנ טָאה ת"ישה -- "לכאי רשא לכאמ לכמ ךל חק התאו;

 היחו ,םוצמצב ןעבעל טינ ,הבחרה ךרדב ןעריפפיוא ךיז לָאז רע טגָאז

 ןעלָאז רעדניק ענייז זַא ןייז עיּפשמ לָאז רע ידכ ,הלכאל םהלו ךל

 (.רענעשזיר לארשי 'ר) ,הבחרהב ןעבעל ךיוא

 ,דיא ַא ןעװעג זיא ,דיגמ רעצינעשזָאק ןופ םידיסח יד ןשיווצ
 רעד ןעוו לָאמניײא .ןצמק רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רשוע ןַא

 :דיגמ רעד םיא טגערפ ,דיגמ םוצ ןעמוקעג זיא ריבג
 ? גָאט ןעדעי וטסע סָאװ --
 .ןעטסרעגָאמ ןוא ןעטסמירָא ןופ טהעטשַאב גָאט ןעדעי ןעסע ןיימ --

 טגָאזרַאפ ןוא ריבג ן'פיוא טרעזיײבעגנָא טוג ךיז דיגמ רעד טָאה

 שיילפ ןעסע וצ גָאט ןעדעי ןעקנעדעג רע לָאז האלהו םויהמ זַא ,םיא

 -פיוא ךיז ללכב לָאז ןוא הקשמ לעזעלג טוג ַא טימ ןעקנירטרַאפ ןוא

 .ריבג ַא ןופ בצמ םעד טיול ןעריפ
 -רוקמ יד ןעבָאה ,רדח ס'דיגמ םעד טזָאלרַאפ טָאה ריבג רעד ןעוו

 סָאװ לכש רעד זיא סָאװ ,יבר ,זנוא טרעלקרעד -- : םיא טגערפעג םיב

 ?םילכאמ עטוג ןעסע ריבג םעד ןעסייהעג טָאה ריא
 -טנעעגּפָא דיגמ רעד ייז טָאה -- טינ ריא טהעטשרַאפ סָאװ --

 ןעקנירטרַאפ ןוא שיילפ גָאט ןעדעי ןעסע טעוװ ריבג רעד ביוא -- טרעפ
 ןעסע ףרַאד ןַאמירָא ןַא זַא ,ןעסיוו םינּפ לכ לע רע טעװ ,ןייוו טימ
 רע טקנעד ,ץלַאז טימ טיורב טסע רעבָא רע ןעוו .ץלַאז טימ טיורב
 .רענייטש ןעסע ןעפרַאד טײלעמירָא זַא

 (.ג .ז) הביתה לא ואב ותשאו שיא םינש

 ,םישורּפ ייווצ טָאה ,הרות רעד ןיא טרָאװ סעדעי ,הבית עדעי
 .(ט"שעב)

 (.ז .ז) לובמּה ימ ינטמ הביתה לא וינבו חנ אביו

 סנכנ אלו ,לובמה אביש ןימאמ וניאו ןימאמ .היה הנמא ינטקמ חנ,

 (,י"שר) *.םימה והוקחדש דע הביתל
 ,תודע טגָאז הרות יד ןעמעוו ףיוא ,חנ זַא ,טשינ קפס ןייק זיא סע

 "עג ארומ טָאה חנ רָאנ ,ןימאמ ַא ןעוועג זיא רע זַא ,קידצ שיא חנ
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 לָאז רע ידכ ,לובמ ַא ןעמוק טעװ סע זַא ,ןעביולג וצ קרַאטש וצ טָאה
 ןעמוק עקַאט לָאז לובמ רעד סָאד ןייז םרוג הנומא ןייז ךרוד טינ
 וצ ךישממ תלוכיב זיא יז זַא ,חכ ַאזַא הנומא טגָאמרַאפ עודיכ לייוו
 טנָאקעג טינ ךיז חנ םורַאד טָאה .ןערעוו טריזילַאער ןעלָאז ןעכַאז ןייז
 ,טביולגעג טָאה רע שטָאכ " ,ןימאמ וניאו ןימאמ , -- ןעבעג הצע ןייק
 וצ טַאהעג ארומ רעבָא רע טָאה ,לובמ ַא ןעגנערב טעװ ת"ישה זַא
 זַא ,ןהעזעג טָאה רע זַא ?.םימה והוקחדש דע , ,ןעביולג וצ קרַאטש
 ןייז עירכמ טינ ןיוש טעװ הנומא ןייז ןוא ָאד יו ייס זיא לובמ רעד
 (.לארשי בהוא) ,ןעטכעלש םוצ

 .-- טגָאזעג רעװָאניד דוד 'ר טָאה -- ןעוועג השק דימת זיא רימ
 ,(א"ע ח"ק ןירדהנס) לובמה ןמ וראשנ הירבט ימחש ,ל"זח רמאמ רעד

 רָאפ הירבט ימח יד טזָאלעגרעביא אקוד ע"שבר רעד טָאה סָאװ וצ
 1 לובמל רכז ַא

 רימ זיא ,דָאב םירַאװ ַא ןיא ןעכָאװ רעמוז עכילטע גידנעגנערברַאפ
 ,ךילדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ןערָאװעג ל"זח רמאמ רעד

 ףיוא ןייז םערתמ טינ ןעצרַאה ןיא ןעלָאז תורוד עדנעמוק יד ידכ
 ןיא ןעשנעמ יד טפָארטשַאב רעש ױזַא טָאה רע סָאװ רַאפ ,ת"ישה
 יד טזָאלעגרעביא ערטסקע ת"ישה טָאה ;לובמ ַא טימ ןעטייצ ס'חנ
 ןעשנעמ יד ןעזייו וצ רכז רַאפ רעצעלּפ רעמוז ןוא רעדעב םיראוו
 הּפצוח ןוא תוזע טימ יירפ גיד'רקפה ,ןעברָאדרַאפ יו ,ןעטייצ עלַא ןיא
 , ..טריפעגפיוא ןעטייצ ס'חנ ןיא ךיז ןעבָאה לובמה"רוד ןופ ןעשנעמ יד

 (.ט .ז) הביתה לא ,חנ לא ואב םינש

 "רהצ , .שנעמ םוצ ןעמַאזוצ ןעמוק בוט-רצי ץטימ ערה-רצי רעד
 -ףצי רעד *,םדאה תא ררוצה רצ, רעד טכירק הליחתכל ,"הביתל השעת
 ,תיבה-לעב רעצנַאג רעד רע טרעװ ףוסבלו ,רעטסנעפ ַא ךרוד ערה
 (.השמ חמשי)

 סָאד ןעגָאז יװ ,השק ךָאד זיא -- "ערה-רצי הז ,ליסכו ןקז ךלמ,
 ךוּפיהל ,ליסכ ַא זיא רע זַא ,ערה-רצי ן'פיוא ןעגָאז טנעקעג :ל"זח יד
 טדנעלברַאפ ,םימכח עטסערג יד ןערַאנ וצ ךָאד טכַאמ ערה-רצי רעד
 ךָאד רע זיא ,רשיה-ךרד ם'נופ רעטנורַא ייז טריפ ןוא ןעגיוא ערעייז
 ? םכח ַא רָאג

 טלעדנַאה רע ביוא ,םכח ַא ןייז רע געמ ,רהוס ַא יוװ ךיילג רָאנ --
 "דנעה עלָאמס , רחסמ ןייז ןופ ןעמָאנ םייב םיא ןעמ טפור ,עלָאמס טימ
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 עקַאט זיא ןיילַא רע םגה .ערה-רצי םעד ל"זח יד ןעפור ױזַא *,רעל
 יָאז םימכח יד יו ,תושּפט טימ זיא גנוגיטפעשַאב ןייז תויה ,םכח ַא
 ןעפור -- ?,תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא אטוח םדא ןיא, -- ןעג
 ישודיח) .ליסכו ןקז --- רחסמ ןייז ןופ ןעמָאנ םייב ל"זח יד םורַאד םיא
 (.ם"ירה

 טָאה ,םידיסח ענייז טימ לָאמַא גידנעסעומש רענעשזיר לארשי 'ר

 טגערפעג םידיסח ןעבאה ."ןַאיבָארג , א זיא רע זא ,ךיז ןעגעוו טגאזעג

 | ,טרָאװ םעד ןופ ןויער םעד םיא
 םלועה ךרד .רעד --- טגאזעג ייז רע טאה -- טושפ ראג זיא'ס --

 .סאוו רחסמ רעדא הכאלמ ןייז ןופ ןעמָאנ ןטימ שנעמ א ןעפורוצנא זיא

 ,רענלימ םיא ןעמ טפור ,להימ א טאה רענייא לשמל ,ךיז טגיטפעשאב רע
 ךיא תויה .וו .ז .א ,רעכעלב םיא ןעמ טפור ,ךעלב ייב רענייא טײברַא
 םירבד ,םיימשג םירבד ןופ ןעכַאמ ןעשנעמ יד ןענרעל וצ קסוע .ןיב
 ייז ,םיימשג םישעמ ערעייז ןופ ךיז ןעסיירוצקעווא ייז ןערעל ,םיינחור
 גיטפעשַאב ךיא זַא ,סָאד טסייה ,ךרבתי םשה וצ ןעניד שפנו בלב ןעלָאז

 ףראד הכאלמ ןיימ טול סאוו םינינע עגיד'תוימשג עבארג טימ ךיז

 : ..."ןַאיבָארג, ןערעוו ןעפורעג ךיא

 (ב"כ .ז) ותמ הברחב רשא לכמ

 םייחל לגוסמ זיא ןוא טנוזעג זיא שיפ ןעסע וצ זַא זמר ַא סָאד זיא

 ,(רענילבול על'מהרבא 'ר) .םיבוט

 םיכלמ לכאמ ַא ןעביילברַאפ וצ ןעוועג הכוז שיפ ןעבָאה רַאפרעד

 שיפ יד לייוו ,שיט ןפיוא םיבושח םילכאמ יד ןופ ןייז דימת ןעלאז ןוא
 ןעבאה ,געוו רעייז ןעברָאדרַאפ טינ לובמ ןופ טייצ רעד ראפ ןעבאה
 .(םנוב 'ר יבר) .ןעבעל רעייז טריפעג גידנעטשנא ןוא ךילטנערָא

 עטשרע סאד ןעסע וצ תבש גהונ ךיז זיא ןעמ סאוו ראפ םעט רעד
 ןעפאשאב ,םייח-ילעב עטשרע יד ןעוועג ןענייז שיפ לייוו ,שיפ לכאמ
 ,(רעקראוו מ"מר) .תישארב ימי תששב ןערעוו וצ

 (א"י .ח) היפב ףרט תיז-הלע

 שבדכ ןיקותמ אלו ה"בקה לׂש ודיב תיזכ ןירורמ יתונוזמ ויחי הרמא

 (י"וער) םדו רשב ידיב

 גיגָאה ךאנ ןעמוקנא יו טקנופ זיא שנעמ ַא וצ ףליה ךאנ ןעמוקנא
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 ןעמ זיא ,גינָאה לעסיב סָאד ןהיב רעד ןופ ןגירק םייב .ןחיב יד וצ
 ,םירוסי ןוא רעצ ןעדייל וצ ,ןעסיבעג ריא ןופ ןערעוו וצ טלעטשעגסיוא
 : ,(רעצישפאר ילתפנ 'ר)

 וינפ םינתשמ תוירבל םדא ךירצש ןויכ, :ןעגָאז ל"זח יד סָאװ סָאד
 .,"םדאל םדא, לייוו ,"םדאל םדאק ךירצש ןויכ ,טשינ ןעגאז ןוא "םורככ
 זיא רעטיב ,ךילריטאנ זיא סאד ,שנעמ ַא וצ ןעמוקנא לָאז שנעמ ַא
 ךילשנעמ גירדינ ַא וצ --- תוירבל ןעמוקנא ףראד סָאװ ,םדא םעד רעבָא
 (,דיגמ רעצינעשזאק) ...שינעפעשַאב

 (ב"כ .ח) ותובשי אל ףרוחו ץיקו םוחו רוקו
 זיא טלַאק ןייז ףרַאד סע ןעוו שלאמרָאנ טינ ןענעז ןעטייצ ןעוו

 רעדָא ,טלַאק זיא סע ןוא םעראוו ןייז ףראד סע ,טרעקראפ רעדָא ,םעראוו
 בילוצ סאד זיא ,טשימעגנעמאזוצ ןערעוו ףרוח טימ ץיק ,םוח טימ רוק
 יד ראפרעד טמוק ,תבש םעד ּפָא טינ ןעטיה ןעדיא לייוו ,"ותובשי אל;
 ,(דיגמ רעצינעשזאק) .עלַאמרָאנ טינ ןייז ןעלָאז ןעטייצ יד זַא ,ףָארטש

 (ה .ט) ויחא שיא דימ
 שורדאא ,ןעטייווצ םעד ט'גרה רענייא ןעוו זא ,אקוד טינ סאד טניימ

 טניימ סע רָאנ ,ןייז םקונ ךיז שנעמ םעד ןיא טָאג טעװ ,"םדאה שפנ תא
 גישמ זיא רעדא הסנרפ ןייז ןעטייווצ ןופ קעווא טמענ רענייא ביוא זא
 רע יו ךיילג סָאד זיא ,הסנרפ ןָא טביילב רבח רעד ןוא רבח ןייז לובג
 שנעמ םעד טעװ טָאג ןוא ט'גרה'עג רעדורב ןייז שממ לעופב טלָאװ
 .(רענראמאק) ..ןעגייוושרַאפ טינ סָאד

 טאה ,רחסמ ןיא טכעלש ןעגנאגעג זיא'ס ןעמעװ רחוס המהב א
 טָאה .הסנרפ ראפ הלונס ַא רעצישפאר ילתפנ 'ר ייב ןעטעבעג לָאמ ַא
 עכילטע עסיוועג ןעגָאז גָאט ןעדעי ןעסייהעג רעצישפאר רעד םיא
 ןעוועג חילצמ טָאה רחוס רעד ,ןעפלאהעג טאה'ס ןוא םילהת ךאלטיפאק
 .ןערָאװעג רשעתנ זיא ןוא

 ם'ניא ךיוא דניירפ ןעטנהָאנ ַא טאהעג רחוס"המהב רעד טָאה
 הכרעמ עטכעלש א טאהעג רעירפ רע יװ טָאה סָאװ ,רחסמ ןעבלעז
 ןעגיד'חלצומ-לעב ןייז ראפ ןעוועג לצנתמ ךיז לאמנייא טָאה רע זא
 ,רעצישפאר םענופ הלוגס יד ןעבעגעגרעביא םיא רע טָאה ,דניירפ

 ,ןעפלאהעג טינ טאה הלוגס יד ןוא ןעכאוו עכילטע רעביאראפ ןענעז
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 םוצ ןעמוקעג עדייב ןענעז .רחסמ ןיא ןעגנאגעג טינ םיא זיא'ס

 : רעצישפָאר םעד טגערפעג טָאה חלצומ-לעב רעד ןוא רעצישפָאר

 ןיימ ןוא הלוגס רעייא טפלעה רימ סָאװ ,סָאד טמוק יו ,יבר ---

 : ?טשינ רבח

 ךיא ,ןעבעגעג ת"ישה רימ טָאה הסנרפ ןיימ זא ,ןעסיוו טסלָאז ---

 וטסלָאז ,ןייז לובג"גישמ רימ טסליוו ןוא וטסמוק ,ןעדיא ןעפלעה לָאז

 לובג"גישמ זיא סָאװ ,ןעדיא ַא טנייפ ןעמ טָאה לעמיה ןיא זא ,ןעסיוו

 .ןעטייווצ ַא

 1 .ט) םדאה םד ךפוש

 ןעגָאז ל"זח יד יו ,שנעמ יא ןעמעשראפ ,טולב ךילשנעמ ןעסיגראפ

 רָאנ ןעמ געמ ,"םימד ךפוש וליֵאכ םיברב ורבח ינפ ןיבלמה לכ,

 עכילטנעפע ךרוד זא ,רעכיז זיא ןעמ סָאװ שנעמ אזא -- "םדאב;

 ןוא םישעמ עטכעלש ענייז ףיוא ןעבָאה הטרח רע טעוו ,גנומעשרַאפ

 ןא זיא ,רעכיז טינ סָאד זיא ןעמ ,רעבָא םאב ,ןייז בטומל רזוח טעוו

 ! טולב ךילשנעמ ןעסיגראפ יװ ,ןעשנעמ ַא ןופ גנומעשראפ עכילטנעפע

 יי ר ,(שודקה דוי)

 ט'רטומ'עג דייר-ףָארטש עברַאה טימ לָאמַא טָאה ןילבולמ יבר רעד

 דיסח רעד טאה ,רסומ ס'ניבר ןופ טקנערקעג קראטש ,דיסח ַא םענייז

 | : ץיבר םעד טגערפעג גיסָארדרַאפ

 שייבמ קראטש יוזא ןעדיא ַא לָאז יבר רעד זא ,סאד טמוק יו ---

 ? ןייז
 יבר רעד טאה -- !לחומ רימ ייז ,ןהוז ןיימ ,טכערעג טזיב --

 "פערטוצ ַא ןייז סעוו רסומ ןיימ זַא ,טניימעג בָאה'פ -- ןעטעבעג ןילבולמ

 הבהא טימ ןוצרב טסעװ וד ,המשנ עכילקנערק ןייד ראפ האופר עכיל

 טסעװ ןוא דייר-ףארטש עשיניצידעמ עבראה יד ןעגנילשרעטנורא

 ןייק ראפ טינ ךימ טסטלאה וד זא ,סיוא טזייוו ףוסל ,ןערעוו טרירוק

 אליממ ןיצידעמ יד זיא ,תואלוח ןייד טשינ עקַאט ךָאד ךיא סייוו ,רָאטקָאד

 ןיב ןעוועג שייבמ םנחב ךיד בָאה ךיא ןוא טפַאּפעגוצ טשינ ריד רַאפ

 - טסלָאז וד ,ןעצראה ןעצנאג ן'טימ ריד טעב ןוא סייפמ ראפרעד ךיד ךיא

 | ,ןייז לחומ רימ -

 (ה"כ .ט) היהי םידבע דבע ןענכ רורא

 ,תוריח זיא הכרב עטסערג יד ,תודבע זיא הללק עטסערג יד

 | | ,(תמא תפש)



 ךלידל
 (י"שר) ךתבוטלו ךתאנהל (.א ב"י) ךצראמ ךל ךל

 ןעייעג סאד זיא ןויסנ רעסיורג ַא ראפ סָאװ ,ותבוטלז ותאנהל ביוא

 ? םהרבא ראפ
 ךילסילשסיוא טייקגיטעט ןוא ןעבעל ץנַאג ןייז טאה םהרבא תויה --

 ןעוועג םישעמ ענייז עלא ךילריטאנ ןענעז ,ע"שבר ןראפ טמעדיוועג
 ת"ישה טאה .ארובה ןוצר םעד ןעוט וצ קר ,תומילשבו תוריהזב

 ותאנהלו ותבוטל ,דנאל-סטרובעג ןייז ןופ ןהעגוצסיורא םיא ןעליופאב

 הבוט ןייז ןעגעוו תובשחמ ןוא םישעמ ענייז עלא ביוא ןהעז וצ ןאד ידכ
 ,סיוא טזיוו סָאד ןוא .םיּמש םשל ןייז ךיוא ןעלעוו ,האנה ןוא
 ךלמילא 'ר) ...ןויסנ רעסיורג ַא ןעוועג ן'מהרבא ראפ וליפא זיא
 ,(רעקסיזדָארג

 ,ןיילא םימש םש רעד וליפא --- "םימש םשל ויהי ךישעמ לכו; --
 | ,(ם"ירה יׂשודיח) .םימש םשל ןייז ךיוא לָאז

 עמַארַאנַאּפ עצנאג יד ,טלעוו רעד ןיא סָאװ טייקגיכאפליפ עצנאג יד
 סָאװ ןעכאז עלא -- טייקגיטכעלש ,טייקסטוג ,לכש ,המשנ ,ןעקנעד ךופ
 ןענייז םוזרעווינוא ןעצנאג םעד ןוא שנעמ םעד ןעמַאזצ ןעלעטש
 ןענעז ייז ,טייקכילטייהנייא רעכילטעג רעד ןופ ןעגנולַארטשסיױא עזיולב

 סיורא טסולפ סעלא ןעמעוו ןופ ,דחוימו דיחי ןופ סעיצאטסעפינאמ אלא
 ןוא ךאז .עדעי לייוו ,ץאלּפ ןעבלעז ןפיוא קירוצ ךיז טרעק סעלא ןוא
 םאלפ רעד יוװ טקנופ .דחא םעד טימ סנייא ףוס םוצ טרעוו שפנ עדעי
 רואינש 'ר) .סױרַא טמוק סע ןעכלעוו ןופ ,טכיל םעד טימ סנייא זיא

 6 7 8 | ,(ןמלז

 ,ןעשנעמ ןראפ ללכ רעגיבייא ןוא רעסיורג ַא זיא ,"ךצראמ ךל ךל;
 ,ץראה לא --- שרוש ןייז וצ ץלא רע טהעג ,ןהעג טינ לאז רע ןיהואוו

 | ,(רעווישטידרַאב)
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 רעד וצ טגָאזעג לאמנייא אשוז 'ר יבר ועד טָאה --- דרע ,דרע

 טעװ רעטעּפש רעדָא רעירפ .רימ ןופ רעסעב ךאד טסיב וד -- דרע

 י+! ריד רעטנוא ןעגיל לעװ ךיא ןעוו ,טייצ יד ןעמוק ךאד

 םענעגייא ןייד ריד העג -- "ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל,

 וצ ךיז סָאװ טימ ןעבאה טסלָאז ,געוו ַא ריד ראפ סיוא טערט ,ךרד

 תווצמ יד טימ ,תובא סוחי טימ ךיז ןעסיורג ןהעגמורא טינ ןוא ןעמהיר

 ,(ךלמילא םעונ) ןערעטלע ענייד ןופ םיבוט םישעמו

 ןועמש לעקינייא ןייז ןעפורעגוצ לָאמא טָאה ם"ירה ישודיח רעד

 : טגָאזעג יוזא םיא ןוא

 -לָאטש ןוא ןעטלאה סיורג טינ ךיז טסלָאז ,דניק ןיימ ,טקנעדעג ---

 טסלָאז ,לייטנעגעג ןיא .עדייז ןייד ןיב ךיא סָאװ ,סוחי ןייד טימ ןעריצ

 ַא טוט רעדא טגָאז ,ןיירא טדָאטש ןיא טמוק ךלמדןב ַא זא ,ןעסיוו

 סאד טלאוו ,טושּפ שיא ןא ,שנעמ רעדנא ןא ןעו שטאכ המכח רבד

 טלָאװ ,טרעמַאבמוא רעבירַא יאדוו םעד טלָאװ ,ןָאטעג רעדָא טגָאזעג

 ךלמיןב רעד זא רעבא ,ןערָאװעג טנעכערראפ טינ המכח ןייק ראפ סָאד

 םכח רעד ,טדָאטש ןיא עלא ןעגָאז ,ןעוטעג רעדא טגָאזעג סָאד טָאה

 ,ךלמ ם'נופ ןהוז רעד זיא רעטנרעלעג ןוא

 "ריוומוא ןא טוט רעדא טייקשיראנ א טגאז ךלמדןב רעד זא ,ךפיהל

 טגָאזעג טייקשירַאנ סָאד טלָאװ טושּפ םדא ןַא ןעו שטָאכ טייקגיד

 ןעראוועג טנעכערראפ םיא סאד טלאוו ,ןעוטעג טייקגידריוומוא יד רעדא

 סאד טאה ךלמ"ןב רעד זא רעבא ,דנעטיידאבמוא ןוא גיטשינ ראפ

 ןוא ןיימעג ,שירַאנ יו, :ןעשנעמ עלַא ןעגָאז ,ןָאטעג רעדָא טגָאזעג

 ןיימ ,רעבירעד עשזקנעדעג ."ךלמ ם'נופ ןהוז רעד זיא גידריוומוא

 וליפא טנערָאװעג ייז ,ןעשנעמ ערעדנא ןופ רערעמ גיטכיזרָאפ ייז ,דניק

 .י.ךַאז רעטסנעלק רעד ףיוא

 (י"שר) ךתבוטלו ךתאנהל ,ךל ךל

 רע ןעכלעוו ןופ ןוא טוט שנעמ ַא סָאװ ץלַא טשינ זיא סנעטסרעמ

 .(רדנסכלאמ ךינעה יבר) .הבוט ַא םהיא רַאפ תמאב ,האנה טָאה

 יןעשנעמ ןופ עבאגפיוא עגידנעטש יד ןייז ףראד סָאד טא --- ךל"ךל
 יהגרדמל הגרדממ ןעגיטש ןוא ןהעג ןוא ןעטלאה ךילרעהפיואמוא
 ,(תמא תפש)
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 ,'םירבד השלשב לכתסה; ן'םיוא גָאזנָא ןַא זיא סָאד ,"ךל"ךל;
 ינפל ,ךיבא תיבמו ,ךלוה התא ןאל ,ךתדלוממו ,תאב ןיאמ ,ךצראמ
 | ,(רמתיא תרמשמ) .ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ

 רעסיורג ַא ,ריבג ַא דיסח ַא ןעמוקעג לָאמא זיא ןילבולמ ן'יבר םוצ
 רע טליפ סנעטצעל זא ,ןעוועג לצנתמ םיא ראפ ךיז ןוא הואג לעב
 .האופר ַא ןעבעג םיא לָאז יבר רעד ,ןעטעבעג ןוא ןעמעלא טימ טינ

 וצ טוג ךיז ףיטראפ ,ישילש קרפ ,תובא ןיא הנשמ יד ןרעל --
 םעד ןיא ךיז ןעטכארטניירא וטסעוו ,הנשמ גנאפנא םעד ןעמענאב
 ןענופעג טרָאד וטסעוװ ,לאללהמ ןב איבקע ןופ "םירבד השלשב לכתסה;
 ,תאלוח ןייד וצ האופר ןייד

 גיד'הואג שיריבג דיסח רעד טָאה -- !טינ העטשראפ ךיא --
 רעד טָאה תוכייש ַא ראפ סָאװ -- ןילבולמ ץיבר םעד טגערפעג
 ? תאלוח ןיימ וצ לאללהמ ןב איבקע ןופ "םירבד השלשב לכתסה;ע

 ןילבולמ יבר רעד םיא טָאה -- ןרעלקרעד סָאד ריד לעװ ךיא --
 םיאפור סָאװ תואופר בור סָאד ןענייז עודיכ --- טרעפטנעעגּפָא ןעסַאלעג
 ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא טכַאמעג ,עיצַארוק רַאפ םיאלוח וצ ןעביג
 גולפ ןיא ךָאד זיא .םיערז עשידרע ןוא רעכיטיירק יילרעגעדיישרַאפ
 ,ןטק םלוע ןא ןעפורעגנא ל"זה יד טיול טרעװ שנעמ רעד תויה ,השק
 ,רעכיטיירק ןוא םיערז עלַא יד ךיז זיא אליממ ךָאד רע טגָאמרַאפ
 שנעמ רעקנארק ַא לָאז סָאװ ראפ אט ,דרע רעד ןיא ןעסקַאװ סָאװ
 םיא ןיא יד ןעלעטשנעמאזוצ ןוא ןעשימסיוא טינ ךיז ןיא ןיילא
 ןופ ןעלייהסיוא םיא לָאז סאוו ,ןיצידעמ ןייז ראפ תוחוכ ענעטלאהאב
 ? טייהקנַארק ןייז

 שנעמ ם'נופ תולדג סאד ,הואג יד ,ץלָאטש רעד -- ץורית רעד זיא

 עגיליב עכלעזא זא ,ךיז ןעגירדינרעד וצ ,קנַאדעג םעד וצ טינ טזאלרעד
 ןעטערט עלַא סָאװ ,דרע רעד ןיא טניפעג'מ סאוו ןעכַאז עגירדינ ןוא
 ַא זַא ,סיוא םורַאד טמוק .ןעשנעמ ןיא ךיז טניפעג ,ןעצומשַאב ןוא
 םיריוטקָאד וצ רע טפיול ,טלעפ םיא סָאװ טינ טסייוו ,קנַארק טליפ שנעמ
 ךיא גָאז רעבירעד .אפוג ךיז ןיא רע טגָארט םהיא רַאפ האופר יד תעב
 ןב איבקע ןופ דייר יד ןיא ןעטכארטניירא טוג ךז טסעװ וד זא ,ריד

 המלש האופר ַא ןעבאה ןאד וטסעוװ ,תווינע וצ ןעמוק וטסעוו ,לאללהמ
 ,..םירבא ח"מר עלַא ןיא תאלוח ןייד וצ

 "ךל ןךל; קוסּפ ןעטשרע ן'טימ לָאמַא טָאה רעקסועזיל רזעילא 'ר

 ; םענייז דיסח ַא ט'רסומ'עג יױזַא
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 סָאװ ,תורישע ןייז ףיוא ךמוס טינ ךיז יז --- "ךצראמ ךל ךל;
 ,"ךתדלוממ; ,רעסעלש ןוא רעזייה ,רענעטרעג ,רעדלעפ טסגָאמרַאפ וד |

 ףכית ןערָאװעג ךייר טזיב וד ןוא םירישע ןופ טסמַאטש וד ןעוו וליפא

 טזיב וד ןעוו וליפא ,"ךיבא תיבמ/ ,ןערָאװעג ןעריובעג טזיב וד יװ
 ,"ךל ךלע .תודמ-לעב ַא ,דיסח יַא ןעועג זיא עטַאט ןייד ,ןסחי ַא

 ץראה לא; .ךמוס טינ ץלַא םעד ףיוא ךיד ייז ,םעד ןופ קעװַא העג

 . "רַאפ ןוא ןעטיײברַאפױרַא ךיז וטסלָאז םידיב ,ןײלַא ,"ךארא רשא

 ,!ךל בוטו ךירשא ,לכאת יכ ךיּפכ עיגי; לייוו ,ןעניד

 ןעציטש טינ ןעליוו סָאװ ןעשנעמ ןַארַאפ -- ,"ךצראמ ךל ךלע

 רעדָא ,"ןימדוק ךריע יינע; ,ץורית ן'טימ בושי לארשייץרא םעד

 זמרמ הרות יד זנוא ָאד ןזיא ,רעכיליב ןענייז םיבורק עמירָא ערעייז

 ןעכַאמ ןעשנעמ יד סָאװ ,תועט ן'פיוא
 ,הקדצ ןעבעג וצ זמר ַא סָאד זיא ,טרעדנוה טפערטַאב *ךל ךלע

 טסלָאז ,ךל ךל ."םימעּפ האמ וליפא ןתת ןותנע ,ןעגָאז ל"זח יד יו

 ףרַאד עציטש ןוא הקדצ רקיע רעד זַא ,ץורית םעד ןופ ןהעגקעווַא
 ,ךיבא תיבמו ךתדלוממ רעדָא ,"ךריע יינע, יד רַאפ ,ךצראמ ןייז
 הקדצ רקיע רעד זַא ,וטסלָאז ןעסיו .םיבורק עמירָא ענייד רַאפ

 םעד ןעקרַאטש וצ ,'ךארא רשא ץראה לא; ןעבעג ןיא טהעטשַאב

 ךתאנהל ןייז ףוס לכ ףוס טעװ סָאװ ,לארשי-ץרא ןיא בושי ןעשידיא

 .(רעווָאקושז עשוהי 'ר) .ךתבוטלו

 ךיז ֹוצ רע טהעג לארשי:ץרא ןייק טהעג סָאװ רעד -- ךל ךל

 ,(םירפא תוללוע) .טסבלעז

 / רעצנַאג ַא זיא ,לארשייץרא ןיא טניױאו סָאװ דיא רעד רָאנ
 (רעקנעדָארַאה ןמחנ 'ר) ,דיא

 ,הבחרהב לארשייץרא ןייק ןערָאפ וצ טבערטש סָאװ ,דיא רעד
 גנובערטש ןייז זיא ,ןעטייקכילמעװקַאב עלַא ןעבָאה געוו ץ'פיוא לָאז

 ושפנ לכבו ובֿבל לכב תמאב טבערטש סָאװ רעד לייו ,טסנרע טינ
 ןמחנ 'ר) .סופ-וצ ןהעג וליפא טעװ ,לארשי-ץרא ןיא ןעמוק וצ

 ,(רעקגעדירַאה

 וצ העדב טָאה רע זַא ,רעקצָאק םעד טלייצרעד טָאה דיסח ַא
 ,לארשייץרא ןייק ןערהָאפ
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 ?ןערָאפ ןייד ןופ קעװצ רעד ךילטנעגייא זיא סָאװ --
 ,לארשי-ץרא ןיא ןערעוו ןעבָאדנַאב ןוא ןעברַאטש ליוװ ךיא --

 | ,"תוליחמ לוגלג; ןעדיימוצסיוא ידכ

 רעד םיא טָאה -- ףוג"לעב רע'תמא רעד טסייה סָאד טָא --
 ,ארומ רע טָאה טיוט ן'כָאנ וליפא -- טרעפטנעעגבָא ףרַאש רעקצָאק

 ,םירוסי ןעדייל הלילח טעװ רענייז ףוג רעד זַא

 רעצנַאג ַא םייח רעד ןיא ךיז ייב זיא סָאװ ,דיא רעד -- ,"ךל ךל;
 ,דיא רעבלַאה ַא רע טרעוו סנעגעוורעטנוא סױרַא רָאנ רע טרָאפ ,דיא

 -רעטנוא טרעוו ,דיא רעבלַאה ַא םייה רעד ןיא זיא סָאװ דיא רעד ןוא
 ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) .דיא לעטרעפ ַא סנעגעוו

 .א ב"י) ךארא רשא ץראה לא

 ןעועג הלגמ טינ ףכית םלוע לש ונובר רעד טָאה סָאװרַאפ

 ?דנַאל סָאד ן'מהרבא
 רעד ןופ ןעגינעגרַאפ סָאד ןעבָאה לָאז וניבא םהרבא ידכ --

 גידנעטרַאװרעד ,טָאה שנעמ רעד סָאװ ,גנונעפָאה ןוא גנובערטש
 ,(תמא תפש) .ןעבעל ןייז ןיא ןעכיירגרעד וצ סעּפע

 (.ב .בי) הכרב היהו

 ,םהב אלו ןימתוח ךב .הכרב היהו ל"ת ןלוכב ןימתוה ויחי לוכי

 ,(י"זער)
 ןערעדנַא ןעדעי ןיא ןייז וצ אנקתמ שנעמ ןופ עבט יד זיא עודיכ

 טלָאװ סָאװ ,ןכ-םא .דימלת ןייז ןיא ןוא ןהוז ןייז ןיא ץוח ,שגעמ
 / םהרבא ןגמ, ןעגָאז לָאז ןעמ ,"ןימתֹוח םלוכב; זַא טרַאעג םהרבא

 ?"בקעיו קחצי
 הרותה לע ,דמוע םלועה םירבד השלש לע; :ץורית רעד זיא

 םהרבא ןופ הדמ רקיע רעד ."םידסח תולימג לעו הדובעה לעו
 זיא קחצי ןופ הדמ רקיע רעד .םידסח-תולימג ןעוועג זיא וניבא
 טָאג טָאה .הרות ןעוועג זיא הדמ רקיע ס'בקעי .הדובע ןעוועג

 ןעבָאה טינ ןעלעוו ןעדיא יד ןעוו וליפא ,וניבא םחרבא ןעוועג חיטבמ

 הרות טשינ ןייז םייקמ טינ ןעלעוו ייז ,בקעי ןוא קחצי ןופ תודמ יד
 םהרבא ןופ הדמ יד זיולב ןעטיהּפָא ןעלעוו רָאנ ,הדובע ןייק טינ ןוא
 ייז טעוו ,"םהרבא ןגמ; ןעגָאז ןענעק יז ןעלעוו ,םידסח תולימג וניבָא

 (רעקצָאק) .ןעצישַאב ןוא ןעטיה טָאג
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 ("שר) "םהב אלו ןימתוח ויהי ךב;

 גָאט ןעצנַאג םעד ןוא ,תירחש ,המכשהב טנעװַאדעג טָאה םהרבא

 קחצי .םיחרוא-תסנכה ןופ הוצמ רעד טימ טגיטפעשַאב ןעוועג רע זיא

 -תסנכה ןופ הוצמ יד ןוא טנעװַאדעג החנמ זיב גָאט ןעצנַאג םעד טָאה

 "נַאג םעד טָאה בקעי .םיחולש ךרוד ןעוועג םייקמ רע טָאה םיחרוא

 "תסנכה ןופ הוצמ יד טָאה ןוא טנעװַאדעג בירעמ זיב גָאט ןעצ

 טָאה .םיחולש ךרוד ןעוועג םייקמ קחצי רעטָאפ ןייז יו םיחרוא

 םיחרוא -תסנכה ןופ הוצמ יד לייו/ ץ'םהרבא וצ טגָאזעג ה"בקח

 טסואװַאב ןעמָאנ ןיימ וטסָאה ריא ךרוד סָאװ ,ביל יֹוזַא ריד ייב זיא

 "ַאב ריא טימ ךיז טסָאה ןײלַא וד ןוא טלעװ רעד ףיוא טכַאמעג

 ךבו ,ךל ןגמ יכנא; זיא רַאפרעד ,םיחולש ןייק ךרוד טינ ,טגיטפעש

 .(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) ."םהב אלו ןימתוח

 .ג ב"י) הכרכאו

 "נעב וצ ךיד הבשחמ ןיא ןעבָאה זיולב טעװ סָאװ שנעמ רעד ---

 סָאװ רעד ,ךללקמו .ןעשנעב ףכית םיא ךיא לעװ --- ךיכרבמ ,ןעש

 טשרע םיא ךיא לעװ ,רואָא ,הבשחמב טינ ןעטלעש ליומ ןטימ ךיד טעוו

 ,(רעוועשטידרַאב) .ןעטלעש םעד ךָאנ

 (.ג ב"י) המדאה תוחּפשמ לכ ךב וכרבנו

 ךייש טינ ךָאד זיא ,ןעמהרבא טימ ןעשנעב ךיז ןעלעוו עלַא ןעוו

 ? "רואָא ךללקמו; ןעגָאז וצ

 סָאװ רענעגעג ס'מהרבא ,"ךללקמ, וליפא זַא ,טשּפ רעד זיא

 ערעייז זַא ,ךיז ןעשניוו ןעגעווטסעדנופ ןעלעוו ,ןעטלעש םיא ןעלעוו

 ןעדער ְסָאװ ,םידגנתמ יװ טקנוּפ .םהרבא יוװ ױזַא ןייז ןעלָאז רעדניק

 "רַאה ןעצנַאג ןטימ ןעגעווטסעדנופ ךיז ןעשניוו םייבר רעשידיסח ףיוא

 תפש) .םייבר עשי'דיסח יד יװ רעדניק עכלעזַא ןעבָאה ןעלָאז יז זַא ,ןעצ

 ,((תמא

 (.ה ביי) ןרחב ושע רשא שפנה הא

 שץ"שר) םישנא ריגמ םהרבא

 ץעגרע ןיא .ןעוועג רייגמ טָאה םהרבא סָאװ םירג יד ןענייז ואוו

 ?ןעמענ ערעייז טנָאמרעד טינ ךָאד ןעמ טניפעג
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 טלָאװעג טינ ייז ןעבָאה הריטּפ ס'מהרבא ךָאנ זַא ,ץורית רעד זיא
 "עג ייז ןעבָאה ,ןע'מהרבא ךָאנ ,ןקחצי וצ ,ןיבר םעיינ םוצ ןחעטשוצ
 זייווכעלסיב ייז ןענייז ,יבר ןייק ָאטינ רחעמ ןיוש ייז רָאפ זיא ,טע'הנעט
 ,(רדנסכלאמ ךינעה 'ר) .רעירפ יװ ןערָאװעג קירוצ ןוא ןעלַאפעצ ךיז

 רוד ַא ןוא ן'יבר ןעסיורג ַא ףרַאד לודג רוד ַא זַא ,טינ טניימ ---
 רענעלק סָאװ ,ךפיהל טקנוּפ זיא סָאד .ןץיבר ןערענעלק ַא -- ןטק
 טקנוּפ .ייז ןעפרַאד ץיבר ןערעסערג ַא ץלַא ,זיא רוד ַא רעגיד'לפש ןוא
 רָאטקָאד ןערעסערג ַא ץלַא ,זיא רע רעגיד'נכוסמ סָאװ ,רעקנַארק ַא יו
 ,(ם"ירה ישודיח) .םיא ןערירוק וצ ןעבָאה רע ףרַאד

 ,ןערָאפ ייז ןעמעוו וצ ,יבר רעייז זַא ,ןעגָאז טינ ןערָאט םידיסח

 רַאפ טוג זיא יבר רעדעי .טלעװ רעד ףיוא קידצ רעטסערג רעד זיא

 זיא ןיבר רעייז וצ זַא ןעגָאז סָאװ םידיסח יד ןוא םידיסח ענייז

 (רעוויושטידיז שריה 'ר) .הרז הדובע ןעניד ,ןעכיילג ןייק ָאטינ

 'ף וצ ןערָאפעג רעוויושטידיז שריח 'ר זיא ןַאמרעגנוי ַא סלַא
 טָאה רעוויושטידיז רעד ןעוו ,לָאמנייא זיא .רענַאלשימערּפ ל?'ריאמ

 : טגערפעג ל'ריאמ 'ר םהיא טָאה ,רענַאלשימערּפ ן'טימ טנעגעזעג ךיז
 וטסָאה ,הסנרּפ רַאפ טינ לָאמנייק רימ ייב טסטעב וד אלּפ ַא --

 ? הנויח ןעיצ וצ ןענַאװ ןופ שטָאכ

 ןיא יקב ַא רעבָא ןיב'כ ,הסנרּפ ןייק טינ ךיא בָאה התע-תעל ---
 עלעטש ַא ןעגירק וצ ןעטכיזסיוא בָאה ךיא ןוא ט'ךורע ןחלוש העברא יד
 | ,בר סלַא לעטעטש ןיילק ַא ןיא

 טגערפעגרעביא ל'ריאמ 'ר יבר רעד םיא טָאה -- ? בר סלָא --

 אנשו הכאלמה תא בוהא, ל"זח רמאמ ןופ יאדוװַא ךָאד וטסייוו ---
 ."תונברה תא

 א טימ רעוויושטידיז רעד םיא טָאה --- ךיא סייוו יאדווא ---
 ,5"זח רמאמ םעד רימ שטייט ךיא רָאנ --- טרעפטנעעגּפָא לעכיימש
 וצ ךירדמ ,לעטעטש ןיילק ַא ןיא בר ַא ןייז וצ ,הכאלמה תא בוהא
 ."דיא רעטוג ַא? ןייז וצ ,"תונברה , תא אנשו ,רשיה ךרדב הלהק יד ןייז

 ףרַאד יבר ַא לייוו ,"דיא רעטוג , ןעפורעג יבר ַא טרעוו רַאפרעד
 תוכז ַא ןעכוז דיא ןעדעי ףיוא ןוא שפנ תבהא דיא ןעדעי ןעבָאה ביל
 ,(םנוב 'ר יבר) .ןעטוג םוצ

 -שנעמ ערעדנַא עלַא יו ךיילג הוואת ַא זיא טייקשינבר ןינע רעד
 רעגיזָאד רעד ןופ הגרדמ רעד וצ רעבָא ןעכיירגרעד וצ .תוואת עכיל
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 . רעצינעשזָאק) .תוואת ערעדנַא עלַא ןייז רבוג רעירפ ןעמ זומ ,הוואת

 ,(דיגמ

 (.כ ב"י) ותוא וחלשיו םישנא הערפ וילע וציו
 ןעטיילגַאב טינ טסנָאק ןיילַא וד ביוא היאר ַא זיא קוסּפ םעד ןופ

 מ" מר) ןעטײלגַאב וצ םהיא ,םיחילש ענייד ןעקיש וטסלָאז ,טסַאג ןייד

 | .(רעװָאנַאמיר

 טינ לָאמנייק רעטיײלגַאב יד רע לָאז ,טײלגַאב ןעמ סָאװ ,חרוא ןַא

 יד לייוו ,קירוצ טינ ןיילַא ןעהעג ייז ןמז-לכ ,ןערעקקירוצ ךיז ןעסייה

 קירוצ ןוא ,"חרואה ךלי םולשלו םייחל/ ןעכַאמ "היול,, ןופ תובית ישאר

 ךיז ןעלָאז רעטײלגַאב יד --- "םייחל ךליו בושי הולמח , : יז ןעכַאמ|

 טינ לָאמנייק ייז סָאד לָאז חרוא רעד רעבָא ,ןעליוו ייז ןעוו ןערעקמוא

 .(רענילרַאק ןרהא 'ר) ,ןעגָאז

 . ןעבָאה ,ָאטָאש ןופ לָאמַא גידנערָאפסױרַא ,רעקסנעזיל ךלמילא 'ר

 .טָאטש ןרעטנוא סגעווקיטש ַא םיא טיילגַאב רעגנעהנָא עליפ ענייז
 -עגרעטנורַא ךלמילא 'ר יבר רעד זיא ,ריעל-ץוחמ גידנעמוקסיורַא
 ,רעטײלגַאב ענייז טימ ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ ןוא ןעגָאװ ןופ ןעגנורּפש

 : םיא טגערפעג םידיסח ןעבָאה
 ? ןעגָאװ ןפיוא טינ יבר רעד טרָאפ סָאװ רַאפ ---
 טָאה -- סיורג ױזַא תמאב זיא ןעטײלגַאב ןופ הוצמ יד ביוא ---

 קלח ַא ןעבָאה ךיוא ךיא ליוו --- טרעפטנעעגּפָא לעכיימש ַא טימ ייז רע
 ! הוצמ רעד ןיא

 םימכח יד ןעבָאה ,"הכלה רבד ךֹותמ אלא וריכחמ רטפי לא,
 לָאז ,רבח ןייז ןופ ןערעוו רוטּפ ליוו רענייא ןעוו ,ץרא-ךרד טנרעלעג
 ןעריפרַאפ םיא טימ לָאז רָאנ ,ןהעג ןעסייה ןוא ןעמעשרַאפ טינ םיא רע

 טעװ ,והרכוז ,סעומש םעד ןופ ,ךכ ךותמש ,"הכילה; ןעגעוו סעומש ַא
 ,(תודלות) ןהעגוצקעװַא טייצ ןיוש זיא סע זַא ,ןענָאמרעד ךיז רבה רעד

 (ח גי"י) ךניבו יניב הבירמ יהת אנ לא

 ןגירקמורַא טינ ךיז רימָאל ,ן'טול וצ טע'הנעטעג טָאה םהרבא

 טסלָאז ןוא ץראב בשוי זיא יזירּפהו ינענכ רעד זַא ,ךָאד טסהעז וד לייוו

 ןופרעד גידנעטש טניוועג ,ךיז ןעגירק םידדצ ייווצ ןעוו ,ללכ ַא ןעבָאה

 ,(םירפא תוללוע) ,דצ רעטירד ַא
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 ןופ ךרד רעד זַא ,ןעסיוו טסלָאז :ן'טול וצ טגָאזעג טָאה םהרבא
 טּפַאכ ןוא רעגנעהנָא יד ייב ןָא ךיז טביוה יז זַא ,זיא הקולחמ רעדעי
 טעװ ןעבױהנָא ..רעריפנָא יד ןוא הביבס ענעגייא יד םורַא ךָאנרעד
 ,"ךניבו יניבק ךיז סע טעװ ןעגידנע רעבָא ,רעכוטסַאּפ יד ייב ךיז סע
 ' ,(רענשטנעל ל"מר) .ריד ןוא רימ ןעשיווצ

 (חיי ,דיי) ןייו םחל איצוה םלש ךלמ קדצ יכלמו

 דלעג ןעלמַאז ןערָאפעגמֹורַא לָאמַא זיא רעווישטידרעב רעד
 ךיז ןעלעטשוצּפָא ןעמוקעגסיוא םיא זיא געוו ןפיוא ,הלכ-תסנכה רַאפ
 ס'רעווישטידרעב םעד ןופ קעווצ םעד ךיז גידנעסיוורעד ,ן'יבר ַא ייב
 רעד ןוא ןייז חילצמ לָאז רע ,ןעשנואוועגנָא יבר רעד םהיא טָאה ,העיסנ
 םיא טָאה ,הבחרה ךותמ רעטכָאט ןייז ןעכַאמ הנותח ןענעק לָאז ךרצנ
 : טגָאזעג רעווישטידרעב רעד

 ןעגעוו זנוא טלייצרעד הרות יד יו שרעדנַא זיא תוגהנתה רעייא ---|
 םחל איצוה; ןעוועג םהיא ייב זיא לכ-םדוק ,קדצ יכלמ ןופ תוגהנתה יד
 ,"והכרביוע ךָאנרעד טשרע ןוא ןעבעגעג רע טָאה טשרע םוצ ,"ןייו
 ...הכרב ַא ןעבעגעג רע טָאה

 םירבד יד ןעשיווצ ,רעקצָאק םעד טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא
 "עכער ,אבה םלועל ול תמיק ןרקהו ,הזה םלועב םהיתורּפ לכוא םדָאש
 טמוק יװ ,ןכתיה ,תמה תיולהו הלכ תסנכה ,םילוח-רוקב ל"זח יד ןענ

 רוקב, ןעשיוצ "הלכ תסנכה, ןעלעטשקעװַא ןעלָאז ל"זח יד סָאד
 | ? "תמה תיולה? ןוא "םילוח

 טָאה -- ?ל"וח יד ןופ זמר םעד טינ וטסהעטשרַאפ סָאװ רַאפ ---
 ןיא הלוח ַא טָאה רענייא ביוא -- טרעפטנעעגּפָא רעקצָאק רעד םיא
 . תוכז ןיא זַא ,"הלכ תסנכה; רַאפ הקדצ ןעבעג וצ הלוגס ַא זיא ,בוטש
 -תיולה ןופ ןערעװ לוצינ רע טעװ ,הלכ תסנכה רַאפ הקדצ רעד ןופ
 ,תמה

 (.א ,ו"ט) ךל ןגמ יכנא

 ןופ ןויער םעד טכַארבעג טלעװ יד טסָאה ֹוד סָאװ ,םעד בילוצ
 "ַאב ןוא ןעצישַאב דימת ךיד ךיא לע ,ךל ןגמ "יכנא, ןיא הנומא

 'ר) .ןעטנעמָאמ עטסשיגַארט ןוא עטסלַאפָארטסַאטַאק יד ןיא ןעמעריש
 .(רעצווָארטסָא הירמש לאומש
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 יו רעטסניפ ןעבעל רעייז זיא ןעדיא ןעוו ,"תולילב ךתנומאו,
 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .הנומא ייז ייב ָאד זיא טלָאמעד ,טכַאנ יד

 טסיב ,ע"שבר ,וד סָאװ סָאד --- "םלועמ אוה התא וניתובא תרזע;

 תרזעק קנַאד ַא רָאנ סָאד ויא ,טלעוװ רעד ףיוא ןערָאװעג טסואווַאב

 ,תֹובָא ערעזנוא ןופ ףליה יד ןעוועג גידנעטש טסיב וד סָאװ ,"וניתובא

 .(רעווילעל השמ 'ר) .בקעיו קחצי ,םהרבא

 יד סָאװ ,ץרַאה ןעשידיא ןעדעי ןיא הדוקנ ַא ןַארַאפ --- ךל ןגמ יכנא
 דוי) .ןערעוו ןעשָאלעגסיוא ןוא ןערָאלרַאפ טינ לָאז סע זַא ,טציש החגשה
 ,(שודקה

ּ 

 ,.ה ז"ט) הצוחה ותוא אצויו

 זַא ,ןעסיורד ןיא ןע'מהרבַא ןעזיוועג טָאה םלוע לש ונובר רעד
 ,עבטה ךרדכ אלש ןייז ןעלעוו ,רעדניק ענייז ןופ םויק ןוא הגהנה יד

 ,(תמא תפש)

 (.ה ו"ט) ךערז היהי הכ -- המיזמשה אנ"טבה

 "עג ךיד בָאה ךיא יו טקנוּפ; ,ןע'מהרבא וצ טגָאזעג טָאה ת"ישה

 ,רוטַאנ ןייד טיול לייוו ,לזמ ם'נופ רעכעה,עבט רעד ןופ רעכעה טלעטש

 "עטש ייז ךיא לע ,ךערז היהי הכ ,רעדניק ןעבָאה וצ יואר טינ וטסיב

 ץוח ןייז ייז טימ סעװ הגהנה יד ןוא ,רוטַאנ רעד ןופ רעכעה ןעל

 ןיא; ןעגָאז ל"זח יד יו ,סנ ךרדב ,תיטרּפ החגשהב ,עבטה ךרדל

 ,(ם"ירה ישודיח) ."לארשיל לזמ

 1 וד"ט) הב ןימאהו

 טלעװ רעד ףיוא טכַארבעג טָאה וניבא םהרבא סָאװ הנומא יד

 טנעכעררַאפ םיא זיא ,"הקדצ ול הבשחיו, ,סָאד טָא ,םלוע ארוב ם'ניא

 .(רעצוװָארטסָא הירמש לאומש 'ר) .הקדצ רַאפ ןערָאװעג

 רַאבקנַאד טסכעה ןעוועג זיא וניבא םהרבא -- הקדצ ול הבשחיו

 רע סָאװ הקדצ עכילטעג ַא רַאפ טכַארטַאב סע טָאה רע ,ע"שבר םעד
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 עגידנעטשלופ ןעכיירגרעד --- ?'הב ןימאהו; ַא ןייז וצ ןעוועג הכוז טָאה

 ,(רענירבָאק השמ 'ר) .הנומא ןיא תומלש

 ונובר םעד טנכערעג טָאה וניבא םהרבא -- הקדצ ול הבשחיו
 ןימאהו ,לכש ןעבעגעג םיא טָאה וע סָאװ סָאד ,הקדצ ַא רַאפ םלוע לש
 ,((דיגמ רעצינעשזָאק) .טָאג ןיא ןעביולג וצ ,'דֿב

2 

 ,.ח .וט) הנשריא יכ עדא המנ

 טָאה םהרבא ,''הב ןימאהו; הרות יד טגָאז רעירפ ,ןכתיה ---

 :לעפייוצ טימ םהרבא טגערפ רָאג ָאד ןוא טָאג ןיא הנומא טאהעג

 "? דא המבע

 הנומאב ןימאמ ַא ןעוװעג זיא ּוניִבֲא םהרבא :ץורית רעד זיא

 יז ביוא ,רעדניק ענייז טימ קפס ןיא ןעװעג רעבָא זיא רע ,המלש

 : טגערפעג םהרבא טָאה ,ָאד ןוא ,הנומא ןעבָאה ,רע יו טקנוּפ ןעלעוו

 יד ,רעדניק עניימ זא ,הנשריא יכ ,ךיא סייוו ןענַאװ ןופ ,עדא המב

 ךלמילא 'ר) .הנומא ןיימ ןענע'שרי ןעלעוו ייז זַא ,תורוד עגיטפנוקוצ

 ,(רעקסיזדָארג

 (.ט .וט) תשלושמ הלגע יל החק

 ןופ רענגעג רעסיורג א ןעוועג זיא רענַאלשימערפ ?'ריאמ 'ר

 רעביא ןערָאפעגמורַא ןענייז סָאװ ,ךַאלקיניא ןוא רעדניק עש'יבר יד

 ןערעטלע ערעייז סָאװ ,תובָא תוכז ןיא טבעלעג ןוא םיבושי עשידיא יד

 ַאזַא םיא וצ ןעמוקעג זיא לָאמנייא .םיקידצ ןעוועג ןענייז סעדייז רעדָא

 יד ןיא ןעדיא יד ֹוצ בתכ ַא םיא ןופ ןעטעבעג ןוא לעקינייא ש'יבר

 ,תונוידּפ ןעבעג םיא ןעלָאז ייז ,תומוקמ עניילק

 ל'ריאמ 'ר םיא טָאה -- ? רימ ןופ בתכ ַא ריד גיוט סָאװ וצ ---

 ירד טימ ןעגָאװ ַא ריד םענ -- תשלושמ הלגע ךל החק -- טגָאזעג

 ןוא םורַא רָאפ ,רותו ,םינּפ-זע ןַא יאבג ַא טימ ,שלושמ זעו ,דרעפ

 לזג ַאב ןוא לזוגו ,ןעמָאנ סנעדייז רעדָא טנעטַאט ןייד ןיא הרות גָאז

 ...!ןעדיא

 ןופ םיניד יד ןייז טשוּפ רעסעב טסלָאז ,"קושב הליבנ טושּפ;
 לאו ,בר ַא ןייז ,תולאש ןענע'קספ וטסלָאז רעסעב ,תופירטו תוליבנ
 ,ןעשנעמ וצ ןעמוקנָא ןוא יבר ַא ןייז טסלָאז רעדייא ,תוירבל ךרטצת
 .(רענַאילשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .תונוידּפ ןעבעג ריד ןעלָאז ייז
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 (.גי .ןט) םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ
 ."געטש ןעלָאז ןעדיא רענעשנואוועג זיא'ס זַא ,ןעגָאז וצ העוו זיא'ס

 ,דנַאל דמערפ ַא ןיא םירג ,"םהל אל ץראב , ןענייז יז זַא ,ןעלהיפ גיד

 "גיטכערַאבכיײלג ,עטריפיצנַאמע ןענייז ייז זַא ,ןעלהיפ ןעלָאז ייז רעדייא

 ,רָאנ ייז ןעלהיפרעד לייוו ,רעקלעפ עשידיא טינ יד טימ רעגריב ,עט

 ייןעדיא ןענייז ייז זַא ,ןיוש ייז ןעסעגרַאפ ,טייהיירפ עכיילג ןעבָאה ייז זַא

 .(רעקצָאק)

 :ע"שבר םוצ טע'הנעט'עג ױזַא לָאמַא טָאה עדייז רעלָאּפש רעד
 יד ןוא ריד ןעשיווצ יירעגירק עניילק ַאזַא בילוצ ,םלוע לש ונובר;
 ,הבושנו ךילא ונבישה ,ןע'הנעט ןעדיא יד .הלואג יד בכעמ וטסיב ןעדיא
 יד טימ םעד בילוצ וטסריפ ,"םכילא הבושאו ילא ובוש, וטס'הנעט
 ןָאט הבושת ןעלעװ ןעדיא יד זיב ,טסטרַאװ וד ןוא תונוחצנ ןעדיא
 ןייק טינ ןעלעוו ןעדיא יד זַא ,ןעטייקגילייה עלַא ייב ריד ךיא רעווש
 ,"הלואג רעד רַאפ ןָאט הבושת

 ריד ןעק ךיא ךיוא :טגָאזעג רענישזיר לארשי 'ר טָאה ףיורעד
 ןָאט הבושת טלָאמעד רָאנ ןעלעוו ןעדיא יד זַא ,ע"שבר ,ןייז חיטבמ
 עטכערעג ַא ןעבָאה ןעדיא יד לייוו ,ןעמוק טעװ חישמה ךלמ רעד ןעוו
 ונילג ,טגידניזעג ןעבָאה רימ רעדייא ךָאנ ,"וניאטח ינּפמ,; .הנעט
 ,םהרבא ןעטַאט רעזנוא טימ םירתבה ןיב תירבב ןיוש וטסָאה ,ונצראמ
 ןופ ןעזיילסיוא זנוא רעירפ וטזומ רַאפרעד ,תולג ֹוצ זנוא טלייטרוארַאפ
 ."ןָאט הבושת ןעלעוו רימ רעדייא ,תולג

 (.א .זי) םימת היהו ינפל ךלהתה
 ןעשגעמ טימ ,םלוע לש ונובר ןטימ רָאנ ןעמ ןעק םימת ַא ןייז וצ

 יבר) .תומימת רעזיולב טימ ןעמוקוצסיוא רעווש רעייז זיא ןעגעגַאד

 .(רעווָאקירטס ףלָאװ

 (די .זי) לומי-אל רשא רכז לרעו
 ץלַא רע טביילב ,ןייז למ ךיז לָאמ טרעדנוה וליפא לָאז דיא-טינ ַא

 ןעמ ,תורוד רוד ןופ עובק םומ ַא םיא ייב זיא תולרע לייוו ,לרע ןַא

 ,(תמא תפש) .ןעדיינש קעװַא טינ לָאמנייק םהיא ייב סָאד ןעק

 (.חי .זי) ךינפל היחי לאעמשי ול
 ידכ ,ןעבעל לָאז לאעמשי זַא ,ןעטעבעג טָאג טָאה וניבָא םהרבא

 ,(ם"ירה ישודיח) ,..דיחי-ןב ןייק ןעביילב טינ לָאז קחצי



 אריו

 (.א .חינ יה וילא אריו

 ןופ תויח הדוקנ ַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ טלעוװ רעד ןיא ךַאז עדעי
 עגיד'רמוח סָאד ,הּפילק יד ןעמענרעטנורַא זיולב ףרַאד ןעמ ,ת"ישה
 .(תמא תפש) .טלוב ךיז טזײװַאב הדוקנ עכילטעג יד ןוא

 ילכ ַא טימ ךיז טצונַאב רעדָא ,שובלמ ַא ןָא טוהט שנעמ ַא ןעוו

 ,תויח םעד ןופ האנה רע טָאה ,האנה םעד ןופ טָאה ןוא ןעסע םייב

 תוינחור ענעי טינ ןעוו לייוו ,ילכ רעדָא שובלמ ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 טשינ םויק ןייק ייז ןעטלָאװ ,ילכ רעדָא שובלמ ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 ' ,(ט"שעב) .טַאהעג

 'ה וילא אריו

 זיא םהרבא ,וניבָא םהרבא וצ ןעזיװַאב גידנעטש ךיז טָאה טָאג
 -עגסיוא דימת ךיז טָאה םיא זַא ,גיד'לפש ױזַא ןעוועג ךיז ייב רעבָא
 טייוו זיא ןוא ריט םייב טציז רע זַא --- להאה חתּפ בשוי אוהו ,טכַאד
 ,(רעקצָאק) .'ה להוא ןופ

 (.ב .חי) להאה חתּפ בשוי אוהו

 אריו -- ,הגרדמ רעכיוה ַאזַא וצ ןעוועג הכוז טָאה םהרבא שטָאכ

 אוהו .ןעטלַאהעג סיורג טינ ךיז ןעגעווטסעדנופ רע טָאה ,'ה וילא

 -ילער ןוא תובהלתה רעצנַאג רעד ךָאנ ,םויה םוחכ להאה התּפ בשוי
 ,טקעלּפטנַא םיא וצ ךיז טָאה טָאג סָאװ גָאט םעד ןיא זַאטסקע ןעזעיג
 יכנָא; ךיז ייב טסואוועג ןוא ,חתּפב ינעכ ךיז ןעטלַאהעג ךָאד רע טָאה

 ,(תמא תפש) ,"רפאו רפע
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 םסינכיו ,בשו רבוע שי םא תוארל ,להאה חתּפ

 '"שר) ותיבנ

 סָאװ רעד ביוא ןהעז וצ ,ןדע"-ןג ןופ ריס םייב טציז וניבא םהרבא

 ןָאטעג הבושת רעטעּפש טָאה ןוא ,הרות רעד ףיוא ןעוועג רבוע סָאה

 א(רעזלעב םולש 'ר) .ןדע-ןג ןיא ייז ןעגנערבוצניירַא ,ותיבב םסיגכיו

 טע'הנעט'עג לָאמַא רעקסנעזיל רעד טָאה -- םלוע לש ונובר
 ןדע-ןג ןיא ןייז וצ תוכז ןייק טינ בָאה ךיא זַא סייוו ךיא --- טָאג וצ
 ןיא ןעגנערבנײרַא סיוועג ךימ וטסעװ .םיקידצ יד ןעשיווצ ןעציז ןוא
 תילכתב בָאה ךיא טנייפ יו ךָאד וטסייו ,םיעשר ןעשיווצ םנהיג
 יזַא יו --- ןעטָאבעג ענייד ףיוא רבוע ןענייז סָאװ ןעשנעמ יד האנשה
 יד סױרַא םענ ,םורָאד ךיד ךיא טעב ? יז ןעשיווצ ןייז ןענעק ךיא לעװ
 ,..ןייז ןענעק טרָאד לָאז ךיא ידכ ,םנהיג ןופ םיעשר

 םהיא טעוומ ביוא ,טגָאזעג לָאמַא טָאה "ם"ירה ישודיח , רעד
 -פיױרַא רע טעװ ,ןירַא םנהיג ןיא ץטּפשמ'רַאפ ןוילעה םלוע ןפיוא
 ןעגָאז ןעביױהנָא ןעטרָאד טעװ ןוא םנהיג ם'נופ ךַאד ןפיוא ןעכירק
 ןפיוא ןעפױלוצפיורַא ןעמוק ןדע-וג ןופ םיקידצ עלַא ןעלעוו ,הרות
 ןדע"זג ַא ןערעוו םנהיג ןופ ךַאד ןפיוא טעװ ,הרות ןייז ןערעה ךַאד

 וחירטהל אלש הקיתרנמ המח ה"בקה איצוה .םויה םוחכ

 םיחרוא ויה אלש ,רעטצמ והארש יפלו ,םיחרואב

 (י"שר) .םישנא תומדב וילע םיכאלמה איבה ,םיאב

 טלָאװעג אקוד טָאה ת"ישה זַא .השק ָאד זיא ןינע רעצנַאג רעד
 "רַאפ םיכאלמ טפרַאדַאב רע טָאה ,םיחרוא טימ ןע'מהרבַא ןייז הנהמ
 ריא ןיא ןוז יד ןעגיײלנײרַא טנַאקעג ךָאד טָאה רע ,ןעשנעמ רַאפ ןעלעטש
 "עג רעירפ יו ןעטלָאװ םיחרוא ןוא רעליק ןעסיורד ןיא ןעכַאמ ,דייש
 ? ןע'מהרבַא וצ ןעמוק

 -עג ת"ישה טָאה .קנַארק ןעוועג זיא םהרבא :ץורית רעד זיא
 ,ענעדירפוצ ,עכיליירפ ,םיחרוא ןעבָאה לָאמנייא לָאז םהרבא זַא טלָאװ
 ידב ,ןעגָאלקַאב וצ סָאװ .ןעבָאה טינ ךַאז ןייק ףיוא ךיז ןעלָאז עכלעוו
 טָאה םיחרוא עכלעזַא .שפנ-תמגע ןייק ןעפַאשרַאפ טינ םיא ןעלָאז ייז
 לייו ,ןעניפעג טינ ןעשנעמ ןעשיוצ רע טעװ ,טסואוועג ת"ישה

 טשינ רָאג טלעװ רעד ףיוא ןענייז ןעשנעמ עכילקילג ענעדירפוצ



 517 אה יו

 ןופ טלַאטשעג ןיא םיכאלמ ןעקיש טזומעג רַאפרעד רע טָאה .אצמנב
 טָאה םהרבא -- םישנא השלש הנהו ,אריו ויניע אשיו .,ןעשנעמ
 ןוא עכילקילג ,עזָאלגרָאז ,עכיליירפ ,ןעשנעמ יירד ןהעטש ןהעזרעד
 יז ןענייז ,ןעשנעמ עכלעזַא ןהעזרעד טָאה םהרבא ,אריו ענעדירפוצ
 טּפַאכעגמורַא טָאה ןיילַא םיא זַא ,גנושַאררעביא ַאזַא םיא רַאפ ןעוועג
 ןעלעוו ייז זיב ,ןעטרַאװ וצ טַאהעג טינ טייצ ןייק טָאה רע זַא ,דיירפ אזַא
 יז החמש סיורג טימ רע זיא -- "םתארקל ץריוא ,ןעמוק םיא וצ
 ,(רעוויסאס רזעילא 'ר) .ןעפָאלעג ןעגעקטנַא

 גידנעטש ןענרעלּפָא ךיז דיא רעדעי ףרַאד ,וניבָא םהרבא ןופ
 הוצמ יד ןייז וצ םייקמ ,ןעדנעטשמוא עלַא רעטנוא ןוא ןעטייצ עלַא ןיא
 | ,םיחרוא-תסנכה ןופ

 ,הלוח ַא ,םינש האמ ןב .ןקז ַא ,איבנ ַא ,ךלמ ַא ,םהרבא זיא ןעוועג
 ענעמוקעגנָא יירד יד זַא ,טגיטכעדרַאפ ךָאנ טָאה ,ותלימל ישילש םוי
 ,ןילַא רע זיא ןעגעווטסעדנופ ,רענידנעצעג ,רעבַארַא ןענייז םיחרוא
 רבסב םיחרוא יירד יד ןייז םינּפ ?בקמ ןעּפָאלעג חילש ןייק ךרוד טשינ
 ,(ם"ירה ישודיח) .תופי םינּפ

 ,טתארקל ץריו ,םיחרוא יד ןעהעזרעד טָאה םהרבא ןעוו --- אריו
 טלָאװעג טינ סיפ ענייז ןעבָאה ,טָאג טימ טדערעג טָאה רע שטָאכ
 ןופ טָאה ,ןעפיול וצ ןעגעקטנַא יז ןעסירעג ךיז ןעבָאה רָאנ ,ןהעטשנייא
 תלבקהמ רתוי םיחרוא תסנכה הלודנ, זַא ,ןענַאטשרַאפ םהרבַא םעד
 ,(רענאילשימערפ ל'ריאמ 'ר) ."הניכשה יִנפ

 הלודגג ןעגָאז ל"זח יד ,רעװָאנישמַא םעד טגערפעג לָאמַא טָאה'מ

 ןופ זיא הוצמ יד ביוא ,'הניכשה ינּפ תלבקמ רתוי םיחרוא תסנכה

 יוויצ ןייק ןעבירשעג טינ הרות יד טָאה סָאװ רַאפ ,הגרדמ רעכיוה ַאזַא

 ? ןייז וצ םייקמ הוצמ עגיזָאד יד

 השע תוצמ ַא ןייז לָאז םיחרוא תסנכה ןעוו זַא --- ץורית רעד זיא

 ןעסירעגמורַא תווצמ ךָאנ ךיז ןעגָאי סָאװ ןעדיא ןעטלָאװ ,הרותה ןמ

 ןעגנַאגעגמורַא דימת ןעטלָאװ ,עטצעל יד ןוא טיילעמירַא רעביא ךיז

 ,טייקגיניילק ַא --- רוכיש רָאג לָאמַא ןוא ענעפָאלשעגסױא ,ענעסעגעגנָא

 טימ דבכמ חרוא םעד טשינ סָאד ןעמ זיא יװ ,ןייז וצ םייקמ הוצמ ַאזַא

 ןטימ ךיז טנעגונַאב ןילב הרות יד םורָאד טָאה ?הקשמ לעזעלג ַא

 --- ֹוניִבָא םהרבא ןופ גנולדנַאה יד ןעביול ךרוד ,הוצמ יד ןייז זמרמ

 : ..י.רעמ טינ
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 "רעב ןיא תונברה-אסכ םעד ןעמונעגנָא טָאה קחצי יול 'ר ןעוו

 ,להקה-ישאר ןוא םיאבג יד טימ יאנת ַא טדערעגסיוא רע טָאה ,וועשטיד

 ,תופיסא עשיטָאטש עלַא וצ ןעפור וצ ןעגיטסעלַאב טינ םיא לָאז'מ

 ,הנקת עיינ ַא ןערהיפנייא ןעגעוו ןעלדנַאה ךיז טעוו'ס ןעדייס

 ,ןעסָאלשַאב םיגיהנמ-הלהק רעווישטידרעב יד לָאמנייא ןעבָאה

 סָאװ טײלעמירָא ןוא רעלטעב םורַא ןעהעג רעזייה יד רעביא תויה

 ַא ןעפַאש ייז ןעלעוו ןכל ,םיתב-ילעב יד ןופ טייצ ךס ַא קעװַא ןעמענ

 ןעמוק טעװ סָאװ ןַאמירָא ןעדעי טעװ סָאװ ,עקשופ-הלהק עלעיצעּפס

 ןעדיימרַאפ טעװ סָאד .להקה תפוקמ ןעדלוג עכילטע ןעבעג טָאטש ןיא

 ןערָאּפשרַאפ ןוא םיתב-ילעב טָאטש יד ןופ ןעגיטסעלַאב עטסיזמוא סָאד

 ,תובדנ ןעלטעב ןוא ןעריט ןעּפַאלק טײלעמירָא יד

 זיא הנקת יד זַא ,ןעטלַאהעג ןעבָאה להקה-ישאר ןוא םיאבג יד תויה

 .םיא ךָאנ טקישעג ,בר רעייז ןופ יאנת ןטיול ייז ןעבָאה ,עיינ ַא

 טימ ייז טָאה ,ךיז טלעדנַאה'ס סָאװ ןעגעוו גידנערעה ,קחצי יול 'ר

 | | : טגערפעג גנורעדנואוורַאפ סיורג

 רעזנוא ןעגעג ךָאד זיא סָאד ,ןעפורעג ךימ ריא טָאה סָאװ ---

 !הנקת עייג ַא ןייז וצ ןקתמ ןעפור זיולב ךימ טפרַאד ריא זַא ,יאנת

 -הפב להקה"ישאר ןוא םיאבג יד ןעבָאה --- ! יבר ,לחומ טייז ---

 רעירפ טָאה הנקת ַאזַא ,עיינ ַא זיא הנקת יד -- טרעפטנעעגּפָא דחא

 . ,טריטסיזקע טינ
 ןעסַאלעג רעווישטידרעב רעד ייז טָאה --- תועט ַא טכַאמ ריא ---

 ןעזָאלוצנײרַא טינ .עטלַא רָאג ַא ןיוש זיא הנקת יד --- טרעפטנעעגּפָא
 טקנעדעג יאדװַא .םודס ישנַא יד ןופ ךָאנ טמַאטש בוטש ןיא ןַאמירָא ןַא

 הנתנש תמחמ ,הנושמ התימב הוגרהש לעדיימ רעד ןופ השעמ יד ריא

 לעדיײמ ַא טע'גרה'עג ןעבָאה הרומעו םודס ישנַא יד --- ינעל ןוזמ

 ריא וצ ןעמוקעג ןיא סָאװ ,ןַאמירָא ןַא ןעסע ןעבעגעג טָאה יז לייוו

 ,עסַאק-הלהק ַא ןעוועג טרָאד ךיוא זיא אמתסמ ,הבדנ ַא ןעטעב ריט

 זיא הנקת יד יװ ױזַא ןוא ,הנקת רע'מודס עטלַא ןַא הנקת יד ךָאד זיא

 ...ןָאט וצ סָאװ טינ רָאג ָאד יאנת רעזנוא טיול ךיא בָאה ,עטלַא ןַא

 -נייא ןעמוקעגסיוא סנגעוורעטנוא לָאמנייא זיא רעקרָאװ קחצי 'ר
 ,אינסכַא רעד רַאפ ןלָאצּפָא ןכָאנ .אינסכַא רעטלָאצַאב ַא ןיא ןהעטשוצ
 ןייז רַאפ אינסכַאלעב םעד טקנַאדעג קרַאטש רעקרָאװ רעד טָאה
 הוצמ עסיורג יד ןייז םייקמ רַאפ ךעלכעזטּפיוה ,גנולדנַאהַאב רעטוג
 ,"םיחרוא תסנכה , ןופ

 זיא סָאד ,דלעג רַאפ סָאד וט ךיא ,קנַאד ןייק טינ טמוק רימ ---
 ,רעקרָאװ םעד טרעפטנעעג אינסכאילעב רעד טָאה --- הסנרּפ ןיימ
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 טסלָאז ידכ ,דלעג סָאד וטסמענ ,רעבָא העטשרַאפ ךיא יו ---
 טינ דלעג ןייק וטסלָאװ .הוצמ יד ןייז םייקמ ןוא ןעטלַאהנָא ןענעק
 ,םיחרוא-תסנכה תוצמ ןייז םייקמ טנָאקעג טינ ךָאד וטסלָאװ ,ןעמונעג
 ,קנַאד ַא ריד טמוק רַאפרעד טָא

 ןופ שוריּפ םעד ןענַאטשרַאפ טינ גנַאל טייצ ַא בָאה ךיא --
 טָאה -- הניכשה ינּפ תלבקמ רתוי םיחרוא תסנכה הלודג ,ל"זח רמאמ

 ןעמוקעגסיוא לָאמנייא זיא רימ זיב --- .טגָאזעג דיגמ רעקסיוט רעד
 ,סנגעוורעטנוא רעטניוו ןייז וצ

 םיוק בָאה ךיא ,טסָארפ רעדנעסייב א ןעוועג ןעסיורדניא זיא סע
 טּפַאלקעגנָא ןעבָאה רימ זַא .עמשטערק רעשידיא ַא וצ ןעגיוצרעד
 יאבג רעד זיב ןענעפע טלָאװעג טינ רע טָאה ,ריט ס'רעמשטערק ןיא
 סע רעװ ,ןעבעגרעביא טזוומעג םינמיס עלַא טימ תויטרפב םיא טָאה

 ,בוטש רעמירַאװ רעד ןיא ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא זַא .רלט רעד רעטניה זיא
 הלודגע ל"זח רמאמ ןופ שוריּפ םעד ןענַאטשרַאפ טשרע ךיא בָאה
 סָאװ ,םיחרוא תסנכה ןופ הוצמ יד זיא רעסערג -- "םיחרוא תסנכה
 טינ לָאז רע ,תושפנ-תנכס ןופ שנעמ ַא ןעװעטַאר ןעמ ןעק ריא ךרוד
 זיא הניכש יד לייוו ,הניכשה ינּפ תלבקמ רתוי ,ןערעוו ןעריורפרַאפ
 .ןרעוו וצ ןעריורפרַאפ חנכס ןייק ןיא טינ לָאמנייק

 ןופ הוצמ יד ןעטלַאהעג רעייט רהעז טָאה רעוועשטידרעב רעד
 טגעלפ ,רעװש םייב טסעק ןעסעגעג טָאה רע ןעו .םיחרוא-תסנכה
 -ַאמ ןוא יורטש ןטנוב ייז ןעגנערב ,םיחרוא יד ןייז שמשמ ןיילַא רע
 ,םענייז רעװש םעד ןעסָארדרַאפ סָאד טָאה .סרעגעלעג ייז רַאפ ןעכ
 ךיז זיא םעדייא רע'בושח ןייז יו גידנעהעזוצ ,לָאמניײא טָאה רע ןוא
 : ןעפרָאװעגרָאפ םיא היוזב הכאלמ ַאזַא טימ קסעתמ

 -ָארג עכילטע לרע-בוטש םעד ןעבעג טינ וטסנָאק ,קחצי יול ---
 יד רַאפ ןעכַאמ ןוא יורטש ןעטנוב יד ןעגנערברעבירַא לָאז רע ,ןעש
 : ,סרעגעלעג יד טיײלעמירָא

 קחצי יול 'ר םהיא טָאה --- האצמה ןַא טסייה סָאד ,וטסהעז ---
 ןופ הוצמ רעסיורג ַאזַא טימ לרע םעד ןייז דבכמ -- טרעפטנעעגּפָא
 | ,דלעג ןעבעגוצ ךָאנ םיא ןוא םיחרוא-תסנכה

 סָאװ סָאד ,הנימ-אקפנ יד זנוא ךילטנעגייא זיא סָאװ ,הכלהל
 ? הניכשה ינּפ תלבקמ רתוי םיחרוא תסנכה הלודג ןעגָאז ל"זח יד

 םעד ןופ ןענרעל רימ סָאװ ,הנימ-אקפנ ַא רָאג ןיוש זיא סע --
 -לוטיב טימ ןדנוברַאפ םיחרוא-תסנכה זיא לָאמליײט םגה ,ל"זח רמאמ
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 ףיורעד ןקוק טיג ןגעווטסעדנופ ןעמ לָאז ,ערה-ןושל טימ רעדָא הרות
 .הניכשה ינּפ תלבקמ רתוי םיחרוא-תסנכה תוצמ ןייז םייקמ ןוא
 ,(ט"שעב)

 דיא ספרָאד ַא ןעמוקעג לָאמנייא זיא דיגמ רעצינעשזָאק םוצ
 רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע תויה ,ןעועג לצנתמ םיא רַאֿפ ךיז ןוא
 -טסַאג טסכעה ןעמונעגפיוא דיא ןעדנעזיירכרוד ןעדעי טָאה ,חרוא-סינכמ
 א ,טפָארטשעג טָאג םיא טָאה ףוסל .תופי םינּפ רבסב ,ךעלדניירפ

 טעטכינרַאפ דנורג ןזיב זיא זיוה ןייז ןוא ןעכָארבעגסיױא טָאה רעייפ

 רעד ןיא ןעמוקעגמוא ךיוא זיא סטוג ןוא בָאה ץנַאג ןייז ןוא ןערָאװעג
 ױזַא םיא ןוא טרעהעגסיוא דיגמ רעצינעשזָאק רעד םיא טָאה .הפירש

 : טרעפטנעעגּפָא
 -סינכמ רעסיורג ַא ןעוועג םהרבא רעטָאפ רעזנוא זיא עודיכ ---

 ןעגָאז ,"עבש ראבב לשא עטיו; ,הרות רעד ןיא קוסּפ םעד ףיוא .חרוא
 "הליכא, ןעכַאמ "לשא; טרָאװ ןופ ןוקירטונ יד זַא ,םימכח ערעזנוא
 םייקמ םהרבא רעטָאפ רעזנוא טָאה םורַא ױזַא ."הניל  "היתש;
 ןעדעי ןופ בוח רעד זיא ױזַא ןוא םיחרוא תסנכה ןופ הוצמ יד ןעוועג
 ןעועג םייקמ זיולב טסָאה רעבָא וד .ןייז וצ םייקמ הוצמ יד דיא
 "נירט וצ ןוא ןעסע וצ ,ןעבעגעג טײלעמירַא טסָאה --- היתשו הליכא
 םייקמ טינ וטסָאה "הניל; "?, יד .רעגעלטכַאנ ןייק טינ רעבָא ,ןעק
 רעייפ ַא ןעמוקעג זיא ,"שא , ןערָאװעג "לשא  טרָאװ ןופ זיא ,ןעוועג

 ,טגערברַאפ ץלַא ריד ייב טָאה ןוא

 ענייז וצ לָאמנייא זיא ,דניק ַא ןעוועג זיא םנוב 'ר יבר רעד ןעוו

 םנוב רעניילק רעד .ןואג רעטסואווַאב ַא טסַאג וצ ןעמוקעג ןערעטלע

 ןואג רעד םהיא טָאה .יוליע ןַא רַאפ ט'מש'עג טלָאמעד ןיוש טָאה

 ףןענרעל ןיא שודיח רבד ַא סעּפע ןענָאז םהיא רַאפ לָאז רע ,ןעטעבעג

 ןעטעבעג זיולב טָאה רע ,ןעוועג םיכסמ ןרעג םנוב רעניילק רעד טָאה

 ,דחוימ-רדח ם'ניא ןהעגוצניירַא ןואג ןופ ןוא רעטָאפ ןופ שינעביולרעד

 "לעוו ןיא ןייז וצ ןייעמ ,םיחרוא רַאפ טיירג ןהעטש דימת טגעלפ סָאװ

 .ןייז שדחמ סעּפע ןוא ןעטכַארטרַאפ ךיז לָאז רע .,ןינע ןעכ

 זיא םנוב רעגנוי רעד ןוא טייצ לעקיטש ַא רעביארָאפ זיא'ס זַא

 ןוא רעטָאפ רעד ,עדייב ןענייז ,ןעמוקעגסױרַא טינ רדח ןופ ץלַא ךָאנ

 םעד ןעפָארטעג ייז ןעבָאה ,רעמיצ םענעי ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןואג רעד

 ,לעברַא עטצרַאשעגפױרַא טימ ןעטעיײימשרַאפ ַא ןהעטש םנוב םעניילק

 טכַאנ יד טפרַאדַאב טָאה ןואג רעד ואו טעב סָאד טכערוצ גידנעכַאמ

 ,רדח סָאד ןערעטפול ןוא ןעגינייר ןוא ,ןעגיטכענרעביא
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 גיסָארדרַאפ רעטָאפ רעד טָאה --- ? שודיח ןייד זיא סָאדיטָא ---

 ,טרעזייבעגנָא םיא ףיוא ךיז

 םנוב רעניילק רעד טָאה -- ! שודיח ןיימ עקַאט זיא ָאד-טָא ---

 ."םיחרוא-תסנכה, ןינעב זיא שודיח ןיימ --- טרעטטנעעגּפָא גיד'תומימת

 םיא רַאפ לכ-תישאר ףרַאד ,ןירַא בוטש ןיא טמוק חרוא ןַא ןעוו

 -עג ןרַאפ רעירפ ךָאנ רעגעלטכַאנ ַא ,ןולל-םוקמ ַא ןערעוו טיירגעגוצ

 -בושיבו החונמב ןעסע ןענעק לָאז טסַאג רעד ידכ ,ןעסע םיא ןעב

 ןעזיוװעגנָא רע טָאה --- סָאדיטָא ןוא ןעסע ןופ ןעבָאה האנה ןוא תעדה

 בָאה -- רעמיצ ןעטרעטפולעגכרוד טוג ןֹוא ןעטמַארעגפיוא םעד ףיוא

 ,חרוא ןע'בושח רעזנוא רַאפ טכַאמעג ךיא

 -עגניירַא זיא ,גרעבמעל לָאמַא גידנערָאפכרוד רעווישטידרעב רעד
 טכַאנ ַא ןעזָאל םיא לָאז רע ןעטעבעג ןוא םסרופמ ריבג ַא וצ ןעגנַאג
 טָאה ,זיא רע רעווי ,טסואוועג טינ טָאה ריבג רעד .ןעגיטכענרעביא
 ,תוינסכַא גונעג ןַארַאפ ןעניײז גרעבמעל ןיא זַא ,טגָאזעג םהיא רע
 ,רעזײה-טסַאג

 ןיא ןעגיטכענ וצ טינ רעבָא רימ טביולרעד ענעשעק ןיימ ---
 ! אינסכַא ןַא

 ! ןעגיטכענ רעהעגכרוד עלַא ואוו ,דמלמ ַא טָאטש ןיא ָאד זיא ---
 ,טרעפטנעעגּפָא לוטיב טימ ריבג רעד םהיא טָאה ---

 -רעב רעד זַא ,טדָאטש ןיא טסואוורעד ךיז טָאה'מ זַא ,סנעגרָאמוצ
 רענעי ךיוא ייז ןעשיווצ ,ןעשנעמ ןעסַאמ ןענייז ,ָאד זיא רעווישטיד
 ןעבעג-םולש ןכָאנ .םולש רעווישטידרעב םעד ןעבעג ןעמוקעג ,ריבג
 :םיא וצ טגָאזעג ריבג רעד טָאה

 סָאװ ,םיקידצ ןוא םילודג עלַא ןַא ,יבר ,ןעסיוו טלָאז ריא ---
 ךייא ךיא טעב ָאזלַא ,רימ ייב ייז ןעריטרַאװק ,גרעבמעל ןייק ןעמוק
 ןיימ ןיא ןעיצרעבירַא ךיז ןוא דובכ םעד ןעלייטוצ רימ טלָאז ריא
 : ,גנוגיואוו

 : טרעפטנעעג רעווישטידרעב רעד םיא טָאה

 -תסנכה ןינע ןיא קוליח רעד זיא סָאװ ,טגערפ טלעוו יד --
 טלעװ יד זיא סָאװ רַאפ ? ן'טול ןוא וניבא םהרבא ןעשיווצ םיחרוא
 ירד יד טימ ןָאטעג טָאה םהרבא סָאװ דסח םעד טימ םלוע-שיערמ
 ,שיילפ ןוא ךלימ ,רעטוּפ טימ ןעוועג דבכמ ייז טָאה רע סָאװ ,םיכאלמ
 ייװַצ יד רַאפ טָאה .ןָאטעג עבלעז סָאד ךױא טעמכ טָאה טול תעב
 ,תוצמ ןעקַאבעג ייז רַאפ לעיצעּפס טָאה ,טײצלָאמ ַא טכַאמעג םיכאלמ
 זיא סָאװ רַאפ ָאט ,םודס ןופ םיעשר יד ןופ טמערישַאב ייז טָאה
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 ?טשינ טול ןוא חרוא-סינכמ רעסיורג רעד ןעבילברַאפ וניבא םחרבַא
 "למה ינש ואוביוק קוסּפ רעד טגָאז ן'טול ייב :זיא ץורית רעד

 -רעּפ עסיורג עכלעזַא ,םיכאלמ ןהעזרעד טָאה טול זַא ,"המודס םיכָא
 ייז רֶע טָאה ,דאמ םב רצפיו ,םיקידצ ןוא םילודג עכלעזַא ,ןעטייקכילנעז
 ןיא םהיא וצ ןהעגניירַא ןעלָאז ייז ,ןעטעבעג קרַאטש ןוא ןעדַאלעגנייא
 א טכאמעג ייז רַאפ רע טָאה ,הפָא תוצמו ,התשמ םהל שעיו ,בוטש
 ןעקַאבעג לעיצעּפס ןעגעווטרעייז רַאפ וליפא ,בוט-לכ טימ טייצלָאמ
 םיבצנ םישנא השלש הנהו ,אריו, : קוסּפ רעד טגָאז ןע'מהרבא ייב .תוצמ
 םילודג ןייק טשינ ,םינסחי ןייק טשינ ,ןעשנעמ עטסָארּפ יירד ,"וילע
 "-טסעדנופ ,םתארקל ץריו אריו ןעשנעמ עכַאפנייא רָאנ ,םיקידצ ןוא
 םינּפ רבסב ןעמונעגפיוא ייז טָאה ,ןעפָאלעגנעגעקנַא ייז רע זיא ןעגעוו
 םהרבַא זיא םעד בילוצ טָא .הדועס ַא ייז רַאפ טכַאמעג ןוא תופי
 .טול טינ ןוא חרוא סינכמ רעסיורג רעד ןעבילברַאפ

 ןעטכענ .עבלעזסָאד ךיֹוא זיא ,ריבג רעגרעבמעל ,ךייא טימ ןוא
 ןַא ןיא טקישעגּפָא ךימ ריא טָאה ,ךייא ייב ןעוועג ךיא ןיב טכַאנייב
 רעד סלַא ךימ טהעז ריא זַא טציא ,דמלמ םוצ רעטעּפש ,אינסכַא
 ס'טול זיא סָאד .חרוא ןַא רַאפ ןעבָאה ךימ ריא טליוו ,בר רעווישטידרעב
 יאדוװַא לעװ ךיא ןוא "םיחרוא-תסנכה; ןופ הוצמ יד ןייז םייקמ ןיא ךרד
 | ,ןהעג טשינ ךייא וצ

 יד :לאיחי 'ר ן'יבר רערדנסכלא םעד טגערפעג לָאמַא טָאה'מ

 רַאפ ָאט ,חרוא-סינכמ ַא ןעועג זיא טול ךיוא זַא טלהעצרעד הרות
 ןופ ןעמָאנ ןפיוא טריטידערק ךַאלסילשסיוא הוצמ יד טרעװ סָאװ
 ? ןע'מהרבא

 רעסיורג ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,רימ ןענרעל םעד ןופ עקַאט --
 יו ןפוא םעד ךרוד ,םיחרוא-תסנכה הוצמ יד ןייז םייקמ ןיא קוליח
 | ,םיחרוא יד ןייא טדַאל ןעמ ױזַא

 ,טנָאמרעד טינ רע טָאה ,םיחרוא ןעדַאלעגניײא טָאה רע זַא ,םהרבא
 טָאה רע ,לייטנעגעג ןיא ,חרוא-סינכמ רעד ,תיבה-לעב רעד זיא רע זַא
 יב ,ךדבע לעמ רובעת אנ לַא; ,רענידַאב רעייז יו טלעטשעגרָאפ ךיז
 ןעדַאדעגניַא טָאה רע זַא טול רעבָא ."םכדבע לע םתרבע ןכ לע
 תיבה-לעב רעד זיא רע זַא ,טגָאזעגנָא ייז ףכית רע טָאה ,םיחרוא
 "! םכדבע תיב לא אנ ורוס, : םיחרוא יד ,ייז ןוא

 (ה .חי) םחל-תפ החקאו

 עלַא ןעבָאה וצ ,םכבל ודעסו ,חוירב הסנרּפ רַאפ זמר ַא זיא סָאד

 לייו ,תורישע ןייק טינ רעבָא ,טסולג ץרַאה סָאד סָאװ ,ן'תוכרטצה
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 רחא/ םֹוצ טפָא טריפרעד סָאװ ,תורישע ןופ ןויסנ רעד זיא סיורג

 -רַאפ טָאה סע יװ טקנוּפ .ע"שבר ןופ טייוו ןהעגוצקעװַא "ורובעת

 ,לגע סָאד ןעכַאמ וצ ,"בהזיידוק רעד רבדמ רעד ןיא ןעדיא יד טריפ

 ם'נופ דיא ןעדעי ןערהיפוצרעטנורַא חכב תורישע טנייה זיב זיא ױזַא

 .(רעװָאקישזד עלעשוהי 'ו) ,ךשיה'ךרד

 ,480 --- "דומלת? טרָאװ סָאד יו טפעדטַאב "תפ , --- "םחל תפ;

 ,(דיגמ רעצינשזָאק)

 ,תירחש-תּפ ןעסע ףרַאד שנעמ ַא זַא ,ןעגָאז ל"זח יד סָאװ סָאד

 סָאד יװ ,ארמג טַאלב ַא ןעגרָאמירפ ןעדעי ןענרעל טניימעג ייז ןעבָאה

 'ר יבר) ."דומלתק טרָאװ סָאד יװ ליפזַא טפערטַאב "תּפ , טרָאװ
 | ,(םנוב

 (1 .חי) תלוס חמק םיאס שלש

 .(ז"ּפ מ"ב) .םיחרואב תורצ היניע השאהש ןאכמ קחצי יבר רמָא

 היניעשק הרש רעטומ רעזנוא ףיוא ל"זח יד סָאד ןעגָאז יו ,ןכתיה

 ךָאד זיא גנולדנַאה ס'הרש רעטומ רעזנוא ,אברדא ,"םיחרואב תורצ

 םהרבא םורָאװ .סױרַא ןעגנירד ל"זח יד סָאװ ןופ טרעקרַאפ טקנוּפ

 "המק ןופ סקעבעג ןעמהענ ןעסייהעג םיכאלמ יד רַאפ טָאה ,וניבא

 ,להעמ עטסנייפ סָאד ,תלוס ןופ ןעטָאנקעג טָאה הרש ןוא להעמ םתס

 םהרבא יװ רעדלימ ןוא רעכילדנײרפטסַאג ןעװעג הרש ךָאד זיא

 ?וניבָא

 ךיז תודימ ענייז עלַא ןיא ףרַאד שנעמ ַא זַא ,טגָאז ם"במר רעד

 ,םערטסקע וצ ןייז טינ טיבעג ןייק ףיוא רָאט ,גיסעמלעטימ ןייז גהונ

 -סקע וצ רעטקַארַאכ ןייז ןיא ןוא עבטב רעבָא זיא סָאװ שנעמ רעד

 זַא ןייז גהונ ױזַא ךיז רע ףרַאד ,תודימ ענייז ןופ רענייא ןיא םערט

 ןצמק רעד ,לשמל .טקנוּפ-לעטימ םוצ ןעמוק רע לָאז זייוונעפוטש

 ,רערעמ ןעבעג --- ןדזּפ ַא ןייז וצ ןעבערטש ןעגנולדנַאה ענייז טימ ףרַאד

 ןעבעג םורַא ױזַא רע טעװ ,ןעבעג ףרַאד רע זַא טקנעד רע ליפיוו

 ,טקנופ-לעטימ םוצ ןעמוק אליממ ןוא ןעבעג תמאב ףרַאד רע סָאװ סָאד

 ןעבעג רע ףרַאד ,ןרזּפ ַא רעטקַארַאכ ןייז ןיא עבטב זיא סָאװ רעד ןוא

 -רעד וצ םורַא ױזַא ידכ ,שי'נצמק לעסיבַא ןייז ןעוואורּפ ,ןעטלַאהעגניײא

 .טייקגיסעמלעטימ רעכילריטַאנ ןופ טקנוּפ-לעטימ םוצ ןעכיירג

 -תסנכה ןופ הדימ ןייז טסואוועג יונעג ךיז ייב טָאה וניבָא םהרבַא

 -ימ םייב טהעטש רע זַא ,גיסעמלעטימ גהונ ךיז זיא רע זא ,םיחרוא

 ןעטיירגוצ ןעסייהעג םיכאלמ יד רַאפ רע טָאה רעבירעד .טקנוּפ-לעט
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 ףןעסע ןעשנעמ עלַא סָאװ להעמ ךילנעוועג -- חמק ןופ סקעבעג

 תורצ היניע השאהש ,, טסואוועג טָאה ,רעבָא הרש רעטומ רעזנוא

 ןעבעג ,"תינרזפ, ַא ןייז וצ טוואורּפעג רַאפרעד יז טָאה ,"םיחרואב

 ןעסייהעג ריא טָאה םהרבא ןעװו רעבירעד ,ףרַאד'מ ליפיוו רערהעמ

 ,תונרזּפ טריציטקַארּפ טָאה יז לייוו ,תלוס ןעמונעג יז טָאה ,חמק ןעמענ

 -לעטימ .םוצ םיחרוא-תסנכה ןופ הדימ יד ןעכיירג וצ םורַא ױזַא ידכ

 יבר) ,טגָאז ם"במר רעד יװ ,גיסעמלעטימ ןייז גחונ ךיז ןוא טקנוּפ
 ,(ןילבולמ

 ןעוו ,רוטַאנ ס'יורפ יד זיא סע ,"השאה םע החיש הברת לאו;

 טיײירגעגנָא טָאה יז ליפיוו ,בוטש ןיא ןעמוקניײרַא ,םיחרוא טעזרעד יז

 ןעדער רעבירעד וטסלָאז .גינייוו ןייז ץלַא טעוו'ס זַא ךיז יז טקערש

 .בוטש ןייד ןיא טיײלעמירָא ןעגנערבניירַא טסעוװ וד ןעוו ,יורפ ןייד טימ

 -עגוצ ָאד זיא'ס ליפיוו ,ןעטיירגוצנַא ןערעמ טינ לָאז יז ,"הברת לַאו;

 ,(רעוװיסַאס ל"מר) .גונעג ןייז טעװ ,טיירג

 ןעגערפנָא טינ ליפוצ טסעו וד זַא ,"השאה םע החיש הברת לֵאו,
 ןיהיוא ,בוטש ןיא םיחרוא ןעגנערבניירַא ןעגעוו בייוו ןייד ייב ךיז
 וצ םיחרוא ןעמעננײרַא ןענעק גידנעטש וטסעװ ,"ךתיב ינב םיינע
 ,(רעקרָאװ מ"מר) .בוטש ןיא ריד

 לָאמנייא ןענייז רעקרָאװ ל'קחצי 'ר טימ רעקצָאק עלעדנעמ 'ר
 ןעפָארטעגנָא ייז ןעבָאה געוו ן'ףיוא ,עכסישּפ ןייק ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג
 ,ריא טגערפעג רעקרָאװ רעד טָאה ,ךילרעסעמ ןעפיוקרַאפ יורפ ַא
 ,לערעסעמ ַא רַאפ ליוו יז לעיפיוו

 .ןעשָארג ריפ ---
 -עג טלָאװעג טינ ןוא רהיא טימ ןעגנודעג ךיז רעקרָאװ רעד טָאה

 : ןעירשעגסיוא םיא וצ רעקצָאק רעד טָאה .ןעשָארג יירד ןופ רעמ ןעב
 םע החיש הברת לַא , לייוו ,ןעשָארג ריפ יד ריא ביג ,עשטיא ---

 ...ןעשָארג ַא טרעװ יד ךיוא טָאה "השאה

 (.ט .חי) ךתשא הרש היא וילא ורמאיו

 ַא זיא וניבָא םהרבא זַא ,טרעהעג םיכאלמ יד ןעבָאה לעמיה ןיא
 ןעבָאה ןוא בוטש ןיא םיא וצ ןעמוקעגנײרַא ןענייז ייז זַא ,בושחו לֹודג
 זַא ,ןענַאטשרַאפ יז ןעבָאה ,טקרעמַאב טינ סעכילנהעוועגרעסיוא ןייק
 ןעלעוו רשפא ,טכַארטעג ייז ןעבָאה ,תוקדיצ ןייז ייז ןופ טלַאהַאב םהרבא
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 טגערפעג םורָאד ייז ןעבָאה ,ן'הרש ןופ ךיז ןעסיוורעד סעּפע ייז

 ?? ךתשא הרש היא; ; ןע'מהרבא

 ייז טָאה הנווכ רעייז ןענַאטשרַאפ ףכית טָאה רעכלעוו םהרבא
 ךיז טעװ ריא ןוא ,העונצ ַא זיא הרש ךיוא ,"לחאב הנה; טרעפטנעעגּפָא

 ,(וָאשטָאלזמ ם"רה) .,ריא ןופ ןעסיוורעד טשינ רָאג

 (.זי .חי) השוע יגא רשא םהרנאמ ינא הסכמה רמא 'הו

 ת"ישה םורַאד טָאה ,"לטבמ קידצהו רזֹוג ח"בקה , ,ןעגָאז ל"זח יד

 רע ידכ ,וניבא םהרבא וצ הרומעו םֹודס תריזג ןעוועג עידומ רעירפ

 -שזָאק עלהשמ 'ר) .ןעכַאמ לטב ןענעק טשינ הרזג יד רעטעּפש לָאז

 ,(רעצינ

 (.טי .חי) וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ

 תדמב ךיז ןעטלַאה ןעלָאז ,ןעטלַאה סיורג טשינ ךיז ןעלָאז יז זַא
 לאומש 'ר) .רפאו רפע יכגָאו ,וניבָא םהרבא ןופ הניחב רעד ןיא הונע
 ,(רעצווָארטסָא חירמש

 ,,זכ .חי) רפאו רפע יכנאו

 רפע יכנאו; טגָאזעג רע טָאה ,וינע ןַא ןעוועג זיא וניבָא םהרבא
 יז ןעבָאה ,םיונע ערעסערג ןעוועג ןענייז ןע'נרהא טימ השמ ,"רפאו
 ,וינע רערעסערג ַא ךָאנ ןעוועג זיא ךלמה דוד ,"המ וגחנוא טגָאזעג
 ךָאנ ןַארַאפ רעבָא זיא סע ."שיא אלו תעלֹות יכנאו, טגָאזעג רע טָאה
 ךיז ןעגעװ טגָאז שנעמ רעד ןעוװו ,תווינע ןיא הגרדמ ערעסערג ַא
 ,(ןילבולמ יבר) .טשינ רָאג

 "ונַאב וצ ,סענעשעק ייווצ ךיז ייב ןעבָאה גידנעטש ףרַאד שנעמ ַא

 רע לָאז ענעשעק ןייא .,גיטיונ םיא רַאפ זיא'ס ןעוו ייז טימ ךיז ןעצ

 ןעטלַאה רע לָאז ענעשעק עטייווצ יד ,"םלועה ארבנ יליבשב; ןעטלַאה

 ,(רדנסכלאמ ךינעה 'ר) ."רפאו רפע יכנָאו;

 "ידיא רעד ןיא טסואווַאב ,ץיוורוה לאירזע 'ר בר רענילבול רעד

 ַא ןעוװעג זיא ,"ּפָאק רענרעזייא ױעד , ןעמָאנ ןרעטנוא טלעוו רעש

 תולאש טימ ןילבולמ הוח םעד ןעגינייּפ טּפָא טגעלפ ןוא ,דגנתמ

 .תודיסח ךרד םוצ תוכייש ַא טַאהעג ןעבָאה סָאװ
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 : םיא וצ טגָאזעג רע טָאה לָאמנייא

 ןייק טינ טייז רהיא זַא ,יבר רענילבול ,ךיז ייב טסייוו רהיא זַא
 ןהעג ןעלָאז ,רעגלָאפכָאנ ערעייא ךירדמ ריא טייז סָאװרַאפ ,יבר
 ,םיכרד ערעייא ןיא

 --- טקידיײטרַאפ ךיז הזוח רעד טָאה --- ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,ונ ---
 ?ּפֶא טינ ןעטערט ןוא רימ ןיא ןעגנַאהעגנָא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ זַא

 סלַא / ךייא ןיא תועט רעייז תבש ןעדנעמוק םעד ייז טרעלקרע ---
 ,יבר ןייק טינ טייז רהיא זַא ,גיהנמ

 יד ןיא ,הצע רעייא ןעגלָאפסיוא טוואורּפעג ןיוש בָאה ךיא ---
 .עטרעקרַאפ ַא טקנוּפ ןעוועג רעבָא גנוקריוו

 וינע םעד ןעביל וצ זיא תודיסח תמחמ ,רַאפרעד זיא סָאד --
 ןעטייווצ םעד ,לחומ טייז ,טוואורּפ .הוואג ןופ ןייז וצ קחרתמ ךיז ןוא
 ,םיריסח ערעייא טלהעצרעד -- ט'הצע'עג ןואג רעד םיא טָאה --- ךרד
 קחרתמ ךיז עלַא יאדוב יז ןעלעוו ,םלוע-דוסי קידצ ַא טייז רהיא זַא
 ,ךייא ןופ ןייז

 טיג ןיב ךיא שטָאכ לייוו ,לעיפוצ ןיוש ריא טגנַאלרַאפ סָאד ---
 רעד םיא טָאה -- !טינ יאדװַא רעבָא ךיא ןיב ןרקש ןייק ,יבר ןייק
 ,טרעפטנעעגּפָא הזוח

 ,ל"זח יד ןע'נשרד ,םירהה ."םירהה לא יניע אשא תולעמל ריש;
 יד וצ ןעגיוא עניימ ףיוא ביוה ךיא זַא ,םישודקה תובָא יד ןעמ טניימ
 .תולפש ןיימ טשרע ךיא ליפרעד ,תולדג רעייז ףײרגַאב ןוא תֹובָא
 ןיימ ,"ןיַאמ , םעד ךיא ליפרעד ירביא ח"מרב --- ,"ירזע אובי ןיַאמ,
 טלָאמעד ,"רפאו רפע יכנָא? זַא ,טייקגיד'לפש ןֹוא טייקגיטשינ ענעגייא
 לָאז ת"ישה זַא ,"'ה םעמ ירוע, ,ע"שבר םוצ רבשנ בלב ךיא טעב
 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .ףליה ןייז ןעקיש רימ

 (.ט .טי) טופש טּפשיו רוגל-אב דחאה

 ,טרעקרַאפ ןעוועג סעלַא ךָאד זיא םודס ןיא ,הלאש ַא רַאפ סָאװ
 ,ןעבָאה טשינ הֹעד ןייק לָאז בשות רעד זַא ,ןייז ױזַא עקַאט ךָאד ףרַאד
 ,העד-לעב רעצנַאג רעד ןייז לָאז רעדמערפ רעד רָאנ

 ,רע טָאה ,רע'מודס ַא ןעוועג ןיילַא זיא רעגערפ רעד יװ ױזַא = |
 -יזדָאר ךינעה ןושרג 'ר) .טרעקרַאפ עקַאט טגערפעג ,ךיז טהעטשרַאפ
 ,(רענ
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 (אי .כ) םיקלא תארייזיא קר

 'ר ,ן'יבר רעניזדַאר םוצ ןעמוקעג לָאמנייא זיא ,שולח ַא דיא ַא
 ,קַאר ַא רַאפ האופר ַא ןעטעבעג ןוא ךינעה ןושרג

 רעד םיא טָאה -- ןעבעג ריד ךיא ןעק האופר ַא רַאפ סָאװ ---
 םיקלא תַארי ןיא קר ,ריד ןיא העז ךיא זַא --- טרעפטנעעג רעניזדַאר
 ,הזה םוקמב

 (.כ .אכ) תשק הבור יהיו

 הרות יד : רעװָאנישמַא דוד 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 ךָאד זיא .תשק הבור יהיו ,לדגיו ומע 'ד יהיו ן'לאעמשי ףיוא טגָאז

 ַא ןערָאװעג רע זיא סָאװ רַאפ ,םיא טימ ןעוועג זיא טָאג זַא ,השק

 ? םדָא ארּפ ַא ,שנעמ רעגיד'משוגמ ַא ,תשק הבור

 טָאה --- ץורית רעד ןַארַאפ זיא קוסּפ ןעבלעז םעד ןיא עקַאט ---

 ןעוועג זיא טָאג ,ומע 'ד יהיו -- טרעפטנעעג רעװָאנישמַא רעד טיא

 ןוא ןערָאװעג סיורג ךיז ייב םעד בילוצ רע זיא ,לדגיו .ן'לאעמשי טימ

 "ינרעד טָאג רעבירעד םיא טָאה ,ךיז ןופ ןעזָאלב ןעביוהעגנָא טָאה

 "וגמ רעבָארג ַא ןערָאװעג זיא רע זַא ,בצמ ןעגיד'לפש ַאזַא וצ טגירעד

 ,תשק הבור ַא -- שפנ רעגיד'מש

 ,דכ .אכ) עבשא יכנא םהרבא רמאיו

 "וצ םהיא לָאז רע ,ןע'מהרבא וצ ןעמוקעג זיא ךלמיבא ןעוו
 רעדניק ענייז וצ ,םיא וצ סטכעלש ןייק ןָאט טינ טעװ רע זַא ןערעווש
 .עבשא יכנָא םהרבא רמאיו ,ךַאלקיניא ןוא

 -עגנָא רע טָאה העובש ס'מהרבא טרעהרעד טָאה ךלמיבא יו
 סָאװ --- טגערפעג םהרבא םהיא טָאה ; ןערעטיצ וצ ןעצנַאגניא ןעביוה
 ? ױזַא וטסרעטיצ

 השע ימ ,טשינ ךיוא סייוו ןיילַא ךיא --- יתעדי אל ךלמיבא רמאיו
 .יֵל תדגה אל התא םגו .יױזַא רעטיצ ךיא סָאװ רַאפ ,הזה רבדה תא
 "ערש ךיז לָאז ךיא סָאװ ,טגָאזעג טינ ךַאז ןייק רימ ךָאד טסָאה וד
 ךיא בָאה ,.יתעמש אל "יכנָא; טרָאװ סָאד רעבָא ,"יכנָא  םגו .ןעק
 -עגמורַא ךימ טָאה טרָאװ םעד רַאפ טָא ןוא םויח יתלב ,טרעהעג טינ
 .(רענילרַאק המלש 'ר) .רעטיצ ַאזַא טּפָאכ
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 (זכ .אכ) תירב םהינש ותרכיו

 -עדנַא ןייק .גירעביא ןעצנַאגניא ךָאד זיא "םהיגש, טרָאװ סָאד
 ןהעטש טפרַאדַאב טָאה ,ןעוועג טינ ןענייז ךלמיבא ןוא םהרבַא יו רער
 ,תירב ותרכיו

 טעוװ טפנוקוצ רעד ןיא זַא ,ןהעזענסיוארָאפ טָאה וניבָא םהרבא --
 ,רעקלעפ יד ןעשיווצ טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןייז קלָאפ עשידיא סָאד
 ןענרעלּפָא טינ ךיז לָאמַא ןעלָאז ןעדיא יד זַא ,טַאהעג ארומ רע טָאה
 -ירעד רע טָאה .ייז יו ךיילג ןערעוו ןוא רעקלעפ יד ןופ םישעמ יד
 -רעניא רעבָא ,דנוב ןעשיטילָאּפ ַא זיולב ן'כלמיבא טימ טכַאמעג רעב
 'ןעביילברַאפ דימת רעקלעפ יד ןוא ןעדיא יד ןעלָאז ,גיטסייג ,ךיל
 לָאז םלועה-תומוא יד ןוא ןעדיא יד ןעשיווצ ."רענייא, טינ "ייווצ,
 ןעדיא יד ןעלָאז גיטסייג רעבָא ,"תורבחתה עשיטילָאּפ, ןייז זיולב
 ןוא ייווצ "םהינשא --- גיטרַאנעגיײא ,טרעדנוזעגּפָא ןעביילברַאפ רעמיא
 ,(םנוב 'ר יבר) ."רענייא, טינ

 (דל .אכ) םהרבא רגיו
 םימי רמאנש םוקמ לכ .םיבר םימי םיתשלּפ ץראב םהרבא רגיו

 ,(שרדמ) .רעצ לש םה ,םיבר
 ץכלמיבא טימ ןעסָאלשעג טָאה ֹוניבָא םהרבא סָאװ דנוב םעד ךרוד

 תפש) .םיתשלּפ יד ןופ רעצ גונעג טַאהעג רעטעּפש ןעדיא יד ןעבָאה
 ,(תמא

 (.ב .בכ) יוגו ךנב תא אנ-חק רמאיו

 ןעריפ לָאז רע ,יוויצ ןושלב ןע'מהרבא ןעליױפַאב טינ טָאה ת"ישה

 ,ךיד טעב ךיא םענ ,אנ חק ,השקב ןושלב רָאנ ,"הדקע; רעד וצ ן'קחצי

 טינ ןיוש וטסעװ ן'קחצי יו ןהוז ןערעדנַא ןייק ,ךדיחי תא ,ךנב תא

 "נערבפיוא החמש ןוא ןוצרב טסעוו וד סָאװ םעד ךרוד ,וחלעהו .ןעבָאה

 ךיז רעדניק ענייד רעטעּפש ןעלצוו ,הלוע ןַא רַאפ רימ רַאפ םיא ןעג

 ,((תמא תפש) .החמשבו ןוצרב רימ רַאפ ןייז בירקמ

 (.ב .בכ) תבהא רשא ךדיחי תא ךנב-תא

 ןוא ןייא ןייד וצ טסָאה וד סָאװ טפַאשביל רעצנַאג ןייד טימ

 טָא .,הלוע ןַא רַאפ ןעגנערבפיוא רימ רַאפ םיא וטסלָאז ,ןהוז ןעגיצנייא

 ,((ם"ירה ישודיח) .ןויסנ ןופ טייקסיורג יד ןעוועג זיא סָאד
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 תא אריו ויניע-תא םהרבא אשיו ישילשה םויב
 (.ד .בכ) קוחרמ םוקמה

 רמא רשא ץַאלּפ סָאד טהעז רהיא -- וירענ לא םהרבא רמאיו

 . ? םיקלאה

 ןעבָאה ןוא ןעטייז עלַא ןיא טקוקעגמורַא ךיז ןעגנוי יד ןעבָאה

 : טרעפטנעעג ןע'מהחרבַא

 ,טינ סָאד ןעהעז רימ ,ןיינ ---
 ךָאד רהיא טנעז -- טגָאזעג ייז םהרבא טָאה --- ױזַא ביוא ---

 טציז ,רומחה םע הֹּפ םכל"ובש רעבירעד ,לעזייא סָאד יװ ךיילג

 דע הכלנ ןקחצי טימ ךיא ,רענהו ינאו .לעזייא ןטימ ָאד רהיא

 .(רעצישילַאז יבצ 'ר) .ןהעגוצ ןיהַא טרָאד ןעלעוו ,הכ

 (ז .בכנ ודחי םהינש וכליו
 ? גירביא ןעצנַאגניא "וידחי; טרָאװ סָאד ךָאד זיא גולפ ןיא

 זיא ,הדקע רעד וצ ןע'מהרבַא טימ ןעגנַאגעג זיא קחצי תעב
 ןיילַא טָאה םהרבא .ס'רעטָאפ ןייז יו רעסערג ןעוועג ןויסנ ס'קחצי
 ,ןעגעגַאד ,קחצי .ןהוז םעד ןייז בירקמ לָאז רע ,ת"ישח ןופ טרעהעג

 "עג זיא םחרבא .רעטָאפ ןייז ןופ ,ןעשנעמ ַא ןופ טרעהעג סָאד טָאה

 גידנעהעג .הטיחש רעד וצ ןעגנַאגעג זיא קחצי ןוא ןעטכעש ןעגנַאג

 טייקסיורג ס'קחצי זַא ,טליפרעד םהרבא טָאה ,ןהוז ןייז טימ ןעמַאזוצ

 הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא טהעטש ע"שבר ן'רַאפ טייקגיליװרעפּפָא ןוא

 טמענ ןענַאװ ןופ ,ןעטכַארט ןעביוהעגנָא םהדבַא טָאה ,ןויסנ ןייז יו

 ?רענייז יװ רעסעדג זיא סָאװ ,ןהוז ןייז וצ ןויסנ חכ רעסיורג ַאזַא ךיז

 רעבירעד זיא ,רעגיטפערק ,רעגנוי זיא קחצי לייו רַאפרעד רשפא

 ינש) ינש תא חקיו ,ןכל .רעסערג ןוא רעקרַאטש ןויסנ"חכ ןייז ךיוא

 ענייז ןופ חכ םעד ךיז טנָאמרעד םהרבא טָאה --- ותא וירענ (ןערָאי טניימ

 ןעטימניא ןעמונעג חכ ןעטקעוורעד ןעגיזָאד םעד טָאה ןוא ןערָאי עגנוי
 עדייב ייז ןענייז טציא טשרע --- ודחי םהינש וכליו ,ךיז טימ געוו
 עכיילג ןוא תוחוכ עכיילג טימ ,ןעגנַאגעג ךיילג ,ןהוז ןטימ עטַאט רעד ---
 ,(םנוב 'ר יבר) .תונויסנ

 (ז .בכ) יבא רמאיו ויבא םהרבא-לא קחצי רמאיו
 ?ןושל עטלעּפָאט סָאד סָאװ וצ

 "עג קחצי סָאד טָאה ,הדובעל לוסּפ זיא ,ארמג יד טגָאז ,ןנוא ---
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 טסעװ וד זַא ,עטַאט וד --- יבָא רמאיו .םהרבא רעטָאפ ןייז טגערפ
 ןוא ןנוא ןַא ןייז דימו ףכית ךָאד וטסעוו ,ןברק ַא רַאפ ןעטכעש ךימ
 שאה הנה; ךָאד העז ךיא ןוא הדובעל לוסּפ ןייז ןַאטנעמָאמ טסעוו
 יאדוװַא ךָאד זומ ,ןברק ַא ןייז וצ בירקמ ךיז טסטיירג וד זַא ,"םיצעהו
 היֵאוע -- ןכ'םא ,ןברק ַא רַאפ ןעגנערבוצפיוא ךימ טינ העד ןייד ןייז
 ,(לישעה 'ר יבר) "4 הלועל השה

 (ז .בכ) יבא רמאיו

 םיקלא ,ן'קחצי טגָאזעג טָאה םהרבא ןעו .ג"י טפערטַאב יבָא;

 ןעגָאז ןעביוהעגנָא קחצי טָאה ,רמאיו -- ינב הלועל השה ול הארי

 ,(רעצישּפָאר רשָא 'ר) .ןונחו םוחר לא 'ה 'ה :תודמ ג"י יד

 (.בי .בכ) יתעדי התע

 רַאפ האווצ ןייק ןלָאזרעביא טינ טספרַאד וד זַא ,ךיא סייוו טציא
 ןעמל ויתעדי יכ .ןעריפוצפיוא ךיז יו ייז ןעגָאזוצנָא ,רעדניק ענייד
 ןייז ןעלעוו ױזַא ,עטַאט רעד יװ .וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא
 הקדצ רַאפ ,'ה ךרד םעד רַאפ ןייז וצ בירקמ ךיז טיירג רעדניק יד
 ,(תמא תפש) .טּפשמו

 םהרבא 'ר ןהוז ןייז טשנעבעג טָאה רענישזיר לארשי 'ר ןעוו
 :טגָאזעג ױזַא רע טָאה ,הּפוחה םדוק ,בקעי

 םהרבא 'ר ןופ ןהוז רעד ,אנכש םולש 'ר ,ל"ז עטַאט רעד ---
 רע רע ןהעז ןעמ טעװ רעדניק ענייז ןופ זַא ,טגָאזעג טָאה ךאלמה
 רע ןהעז ןעמ טעװ רעדניק עניימ ןופ זַא ,גָאז ךיא ןוא ןעוועג זיא
 ,זיא טָאג

 זי .בכ) ךערז שריו
 טירג טסיב ןוא ןויסנ םעד ןענַאטשעגײב טסיב וד יװ ױזַא

 השורי עגיזָאד יד טעוו ױזַא ,רימ רַאפ ןייז וצ בירקמ ןהוז ןייד ןעוועג

 .((תמא תפש) .תורודה לכ ףוס דע ,רעדניק ענייד וצ ןהעגרעביא

 (טי .בכ) וירענ לא םהרבא בשיו
 קחצי ןעגנוי ןופ תוחכ עסיורג יד ןהעזעג טָאה וניבא םהרבא ןעוו

 רעד וצ ןעפָאלעג זיא רע תוזירז ןוא טייקנילפ ַא רַאפ סָאװ טימ
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 זומ ןעמ --- :טגָאזעג םהרבא טָאה ,"וירענ לא םהרבא בשיו; הדקצ

 .(רעקצָאק) .טיילעגנוי יד טימ ן'רבח ןעביוהנָא ךיז

 ןיא סָאװ רַאפ : רעזנַאצ םייח 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 ףיוא סָאװ ,יניס גרַאב ןפיוא ןערָאװעג טיובעג טינ שדקמה'תיב סָאד

 ואוו ,הירומה-רה ןפיוא רָאנ ,הרות יד ןערָאװעג ןעבעגעג זיא םיא

 .הדקע רעד וצ טכַארבעג ן'קחצי טָאה םהרבא

 זיא ןוא זלַאה םעד סיוא טקערטש דיא ַא ואוו טרָא סָאד לייוו ---

 סָאד יו רערעייט ע"שבר םייב זיא טָאג רַאפ ןייז וצ בירקמ סיירג ךיז

 ,הרות יד ןעבעגעג טָאה ןעמ ואוו ,טרָא

 (.דכ .בכ) המואר המשו ושגליפו

 ןַארַאפ זיא ױזַא ,בייו טכַאמעגכָאנ ַא ןיא שגלּפ ַא יו טקנוֿפ
 ,הינע ןַא זיא רע זַא ,ךיז טמהיד רענייא ןעוו .הונע עטכַאמעגכָאנ ַא

 וינע ןַא רַאכ סָאװ רָאנ סהעז ,טגָאז ןוא םורַא טהעג -- ?המזדואר,

 טקנוּפ ,הונע עטכַאמעגכָאנ ,שלַאפ ,לוסּפ זיא סָאד טָא --- ןיב ךיא

 .((רעשיבשזעמ ךורב 'ר) ...שגלּפ ַא יו

 ַא רעביל בָאה ךיא; :טגָאזעג טָאה רעניזדַאר ךינעה ןושרג 'ר

 טדער רע סָאװ סָאד ,טנעכעררַאפ ןערעוװו תונורסח ענייז סָאװ ןעדיא

 ןיא טיג טהעג רע זַא ןוא הרותה תאירק תעב ,ץ"שה תרוח תעשב

 םיחבש ענייז ןעגעװו טלייצרעד ןעמ סָאװ ,ןעדיא ַא יװ .ןײרַא הוקמ

 טריפ זיוה ןייז ,גָאט ןעדעי טנעװַאד ,ןילפת טגייל רע זַא ,תולעמ ןוא

 ..."ןעריט ענייז ףיוא תוזוזמ טָאה רע ןוא רשכ ךיז

 (.דכ .בכ) הכעמ תאו שחת תא

 ןענעייל ןעמ טעװ השרּפ עגיזָאד יד זַא ,זמר ַא זיא קוסּפ םעד ןופ
 ,"רפוש שדוח ועקת , ,תובית-ישאר יד ןעכַאמ "שחת , ,הנשהישאר םוא
 ,(לארשי בהוא) ."ץרָאה לכ לע ךלמ, טכַאמ "הכעמ,



 הר ש ייח
 ,.א .גכ) ויהיו

 ונורכז , ןופ תובית-ישאר יד יוװ ,27 טפערטַאב "ויהיו, טרָאװ סָאד
 תקדצ רעדָא קידצ םענעברָאטשרַאפ ַא ךָאנ טגָאז ןעמ סָאװ ,"הכרבל
 ,(דיגמ רעצינשזָאק) .ןעמָאנ רעייז טנָאמרעד'מ תעב

 טייז ןעבעל רהיא טנעכערעג טָאה הרש .,97 טפערטַאב "ויהיו;

 ןענַאד ןופ זיא .ן'קחצי ןעריובעג טָאה יז ןעוו ,רהָאי 87 עטצעל יד

 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) ."תמכ בושח םינב ול ןיאש ימ; זַא ,זמר ַא

 .א .גכ) הרש ייח ינש

 ,םייונניש ענעדישרַאפ ָאד ןעבעל ןעכילשנעמ ם'ניא זיא ,עודיכ
 ףיֹוא ,שנעמ םעד ףיוא םתוח רעייז ןעזָאל סָאװ ,עטכעלש ןוא עטוג
 ,תוגהנתה ןוא רעטקַארַאכ ןייז

 געט .ןעטייצ עטכעלש ןוא עטוג טבעלעגכרוד טָאה הרש ךיוא
 ןוא ן'כלמיבא ןוא ן'הערּפ ייב .ןעדייל ןוא םירוסי ,תורצ ,רעגנוה ןופ
 עלַא יד ןעבָאה ךָאד .תורישע ןוא דובכ ןיא טבעלעג יז טָאה ףוס םוצ
 -עדנע וצ ,טַאהעג טינ גנוקריוו ןייק ןיטולחל ןעבעל רהיא ןיא םייוניש
 -- (י"שר) "הבוטל ןיוש ןלוכ, .תוגהנתה ןוא רעטקַארַאכ רהיא ןער
 ,ךיילג ןעוועג רהיא ייב ןענייז ,עטכעלש ןוא עטוג יד ,ןערהָאי עלַא
 עטוג יד ןיא ןוא טלעפייווצרַאפ טינ יז טָאה ןערהָאי עטכעלש יד ןיא
 ,(תמא תפש) .ןעטלַאהעג סיורג טינ ךיז יז טָאה ןערהָאי

 ,תורצ ,תונאד ,שפנ:תמגע גינעוו ,(י"שר) "הבוטל ןיוש ןלוכ;
 י"שר סָאד טגָאז יו טנייה .ןעבעל רהיא ןיא ןעגנַאגעגכרוד הרש זיא
 ? "הבוטל ןיוש ןלוכ

 טָאה סָאװ ץלַא הרש טָאה ,תקדצ עתמא ןַא יו ,זיא טשּפ רעד
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 -עג גידנעטש טָאה ןוא טוג רַאפ ןעמונעג ןעבעל רהיא ןיא ןעפָארטעג

 (רעילָאּפינַאה עשוז יבר) ."הבוטל וז םג; טגָאז

 (.ג .גכ) תח ינב לא רבדיו

 ףרַאד שנעמ ַא זַא ,תח ינב יד טנערעלעג טָאה וניבָא םהרבא
 -עג גידנעטש ףרַאד ןוא הבהאב ןייז לבקמ םהיא ףיוא טמוק סָאװ ץלַא
 ,העש עדעי ,עגר עדעי זיא טלעװ רעד ףיוא שנעמ רעד זַא ,ןעקענעד
 | ,(רמתיא תרמשמ) ."רג, תניחבב

 חתּפה לע יל רמשו איבנה והילא אבו ,הברוחל יתסנכנ תחא םעּפ;

 טינ איבנה והילא םיא טָאה סָאװ רַאפ ,(תוכרב) "יתלפת יתמייסש דע

 ? הברוח רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע רעדייא ,טנערָאװעג

 ןעשנעמ ןטימ גהונ ךיז הנוילעה הגהנה יד ןיוש זיא ױזַא ---

 יד םהיא טיג'מ ןוא טלעװ רעד ףיוא רעטנורַא שנעמ םעד טקיש ןעמ

 סױרַא טהעג רע זַא זיא --- ןוצר ןייז טיול ךיז ןערהיפוצפיוא ,הריחב

 .י.?ןָאטעג טרָאד וטסָאה סָאװ -- םיא ןעמ טגערפ ,טלעוװו רעד ןופ

 | ,(רעקצָאק)

 (ז .גכ) ץראה םעל וחתשיו םהרבא םקיו

 ףיוא טגָאזעג טָאה סָאװ ,ןע'מהרבא וצ סָאד טמוק יװ ,ןכתיה ---
 ? "םקיוא ןופ תואג ןושל ַא ,"רפאו רפע יכנָאו , ךיז

 יז ןענייז ,םיגיהנמ יד ןענייז םיצראה-ימע ןעוו בור סָאד --
 טינ ךיז םכח-דימלת ַא רָאט יז ןעגעקטנַא ןוא רודבש םינפ-יזע יד
 תרמשמ) ."הפוקז המוק, תניחבב ןעטלַאה ךיז ףרַאד רע ,ןעגירעדינרעד
 ,(רמתיא

 יִסֹוי יבר ןופ ישש קרּפ ,תובָא ףוס ןיא רמאמ ןעטנַאקַאב םעד

 רעווש גולפ ןיא זיא --- טגָאזעג רעוואסאס רזעלא 'ר טָאה --- אמסק ןב

 | ,ןהעטשרַאפ וצ

 זַא ,טסואוועג אמסק-ןב יסוי יבר סָאד טָאה ןענַאו ןופ ,תישאר

 -ינב ןייק ָאטינ ןענייז ,טמוק "דחא םדָא; רעד ןענַאװ ןופ טרָא םעד ןופ

 תרות יִל בוט; קוסּפ םעד טגנערבעג רע טָאה סָאװ וצ ,תינשהו .הרות

 ןענרעל סָאד רָאנ טניימעג טָאה יסוי יבר ביוא ,"ףסכו בהז יפלַאמ ךיּפ

 ןענרעל ןוא הבחרהבו החונמב ןעציז טנָאקעג ךָאד רע טָאה ,הֹרות

 .רכש ןעטוג ַא ןעגירק ןוא הרות
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 קילב ןעדנעגנירדכרוד ַא טגָאמרַאפ יסוי 'ר טָאה סיוא טזייוו'ס יו

 לַאטנעמָאמ דחא םדא םעד ןיא טָאה רע ןוא שנעמ ַא ןענעקרעד וצ
 רעגיטש רעד זיא ױזַא לייו .ץרָאה:םע ןַא זיא רע זַא ,טנעקרעד
 ,יבר רעדָא בר ַא יו טדיילקעג דיא ַא רע טהעז ,ץרָאה-םע ןעדעי ןופ
 םיא ןיא טָאה רע .יבר ךיילג םיא טפור ןוא טשינ רָאג ךיז רע טגערפ
 רעד ןופ להקה שאר רעד ,סנרּפ רעד ןייז זומ רע זַא טנעקרעד ךיוא
 ינאו ןעוװעג חיטבמ לענש ױזַא םהיא טָאה רע סָאװ סָאד לייוו ,טָאטש

 רע טָאה ,תוילגרמו תובוט םינבאו ,בהז ירניד םיפלַא ףלא ךל ןתא/
 ענעשעק ןייז ןופ לייוו ,להקה תּפוק ןופ רע טניימ סָאד זַא ןענַאטשרַאפ
 ,גיצרַאהטײרב ןוא גיבעגיירפ יױזַא ןייז טינ רע טעוװו

 ַא רַאפ טלהעוורעדסיוא ןיױשרַאּפ ַאזַא טָאה הלהק ַא ערעייז ןעוו
 .רע יו םיצראה:-ימע עכלעזַא רעניואוונייא עלַא ןענייז םתסה-ןמ סנרּפ
 לייו ,הלהק ַאזַא ןיא ןעניואו ןהעג טלָאװעג טינ רע טָאה רעבירעד

 ןייז ןח"אשונ רערעדנַא ןַא טעװ רעטעּפש ןוא בר רעד יז טלעפעג טנייה
 רַאפ זיא'ס ,ךיּפ תרות יל בוט; טניימעג רע טָאה סָאד  .ייז ייב
 לוק סָאד טרעה'מ יו ,הרות ידמול ןעשיווצ ןעניואוו וצ רעסעב רימ
 ."בהז ירניד םיפלא ףלא; יד רעדייא ,בקעי

 90 ןוא טרעדנוה רעביא ,םדא לש ותריטּפ תעשבש אלא ,דוע אלו
 ַאזַא ןיא ןעניואוו רעדניק ןעזָאלוצרעביא טינ תילכת ןייק זיא ,רהָאי
 ןעריצלָאטש סָאװ םיצראה-ימע םירישע יד ,בהזו ףסכ יד לייוו ,הלהק
 דלַאב ןעסעגרַאפ ,םדאל ול םיולמ ןיא סנעגעמרַאפ ןוא דלעג רעייז טימ
 ןייק טינ ןענייז ייז .החּפשמ ענעבילבעגרעביא עט'מותי'רַאפ יד ןיא
 ,ָאטשינ ןיוש זיא רע ןעוו ןכש לכמ ,טבעל בר רעד תעשב הבוט-יריכמ

 (זט .גכ) רחוסל רבוע ףסכ לקש תואמ עברא

 ךָאנ זַא ,ןורפע ןופ טייקערטיכ יד זנוא טלהעצרעד הרות יד
 ןענָאמ וצ ךיז טמעשעג ןורפע טָאה ,םהרבא טימ שינעגניד ליפ ױזַא
 רַאפ רחוס ןעדמערפ ַא ייב הרוחס טפיוקעג רע טָאה ,םהיא ןופ דלעג
 עברַא יד ןענָאמפיוא רחוס םעד ןעסייהעג ןוא םילקש טרעדנוה-ריפ
 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) .ןע'מהרבַא ןופ ףסכ לקש תואמ

 (.א .דכ) םימיב אב ןקז םהרבאו
 ַא טכַאמעג רע טָאה ,םימיב אב .ןערָאװעג סלַא זיא םהרבא

 "רעביא ךיז טָאה ןוא ,ןעבעל ןייז ןופ געט ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ןובשח

 ענייז טעמדיוועג רע טָאה ."םילבהילבה, זיא לכה-ךס רעד זַא ,טגייצ
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 זיא ,לכב םהרכבא תא ךרב 'הו .הבושתו הליפת וצ ןערהָאי עטצעל
 ,הכרב א ןע'מהרבא רַאפ ןעוועג ןערהָאי ערעטלע יד ףיוא סָאד-טָא
 ,(רענילבול רגיא עלע'מהרבא 'ר)

 ,"תמא תפש, ןרַאפ טגָאלקַאב ךיז לָאמַא טָאה דיא רערעטלע ןַא
 ,ןורכז ןעכַאװש ַא ןופ טדייל רע זַא

 זיא ןערָאא ערעטלע יד ףיוא סָאװ ת"ישה ןעקנַאד טספרַאד ---
 תורצ עלַא ןעסעגרַאפ טסנָאק וד ןוא רעכַאװש ןערָאװעג ןורכז ןייד
 "ימי, יד זיב ןעגנַאגעגכרוד געט ענייד עלַא טסיב וד סָאװ ןעדייל ןוא
 ."הנקזה

 (.א .דכ) לכב םהרבא תא ךרב 'הו
 ןעמעלַא טָאה רע סָאװ טימרעד ןע'מהרבַא טשנעבעג טָאה סָאג

 טנעכעררַאפ ןע'מהרבא ייב זיא ערעדנַא רַאפ הכרב יד .טשנעבעג

 .(רעווישטידרעב) .ןיילַא םיא רַאפ הכרב יד יוװ ןעוועג

 (.אכ .דכ) האתשמ שיאהו

 ,םידימצ ןוא םימזנ יד ןעבעגעג טינ דלַאב ן'הקבר טָאה רזעילא

 -תולימג םעד ןייז םייקמ ןיא רהיא ןערעטש טלָאװעג טינ טָאה רע לייוו

 ,((תמא תפש) .,םילמג יד ןעקנירטנָא ןופ דסח

 אל .דכ) םילמגל םוקמו תיבה יתינּפ יכנאו

 ןוא אשוז 'ר יבר רעד ,רעדירב עטמהירַאב ייווצ יד ןענָאה ,עודיכ

 -רָאפ ,דנו-ענ .תולג טכירעגּפָא ןערעוו הלגתנ ןרַאפ ךלמילא יבר רעד

 ןופ טרעדנַאװעג סופוצ ייז ןעבָאה טײלעמירָא ע'טושּפ יו טלעטש

 ךיז ייז ןעבָאה ,רימדול טָאטש רעד ןיא גידנעמוקנָא .טָאמש וצ םָאטש

 ,דיסח ןעמירָא ןַא ייב טריטרַאװק

 ןערָאװעג טמהירַאב ןענייז ,ןערָאװעג הלגתנ ןענייז ייז יו םעדכָאנ

 עכילטע .רימדול ןערָאפוצכרוד ןעמוקעגסיוא לָאמנייא ייז זיא --

 ןערָאפעג ןעגעקטנַא ייז זיא ,טָאטש ןיא ןערָאפנײרַא ןרַאפ טסרָאיװ

 םהיא ייב ךיז ןעלָאז יז ןעסעברַאפ ייז ןוא ריבג רעשיטָאטש רעד

 -ַאב עלַא טימ םייה עטרילבעמ ענייש ַא בָאה ךיא .ןעריטרַאװקנָא

 -סיוא ךיז ,םיקידצ ,רהיא יו םיחרוא עכלעזַא רַאפ ןעטייקכילמעווק

 .העיסנ רעטייוו ַא ךָאנ ןעורוצ
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 עדייב ןעבָאה -- בוטש רעייא טיירג טכַאמ ,טָאטש ןיא טרָאפ ---

 .ןעסייהעג םיא רעדורב
 רעייז וצ ןערָאפרַאפ ךיילג ייז ןענייז ,רימדול ןיא גידנעמוקנָא

 ,דיסח ןעמירָא םוצ ,אינסכַא רעטלַא
 ףכית זיא רע ,סָארדרַאפ ןופ ןערָאװעג ךיז רעסיוא זיא ריבג רעד

 :יײז ֹוצ טע'הנעט'עג טָאה ןוא רעדירב ייווצ יד וצ ןעפיולוצ ןעמוקעג -
 יתינּפ יכנָאו ,בוטש יד ןעטיירגוצ ןעסייהעג ריא טָאה ךימ ---

 ?טייל עמירָא יו אינסכא רעד וצ ןערהָאפרַאפ רהיא טייז ףוסל ,תיבה

 ָאד ךיז ןעבָאה רימ סָאװ לָאמ עטשרע סָאד טשינ זיא סָאד --
 ןעסיוו --- טרעלקעגפיוא אשוז 'ר יבר רעד םהיא טָאה --- טריטרַאוװקנייא

 ןעמוק טפָא ןעגעלפ סָאװ טיײלעמירָא עבלעזיד ןענייז רימ זַא וטסלָאז
 ןעדַאלוצנייא זנוא ןעלַאפעגנייא טינ לָאמנייק זיא ריד ןוא טָאטש ןיא
 דָארג סָאװ ,טהעטשַאב ,סיוא טזייוו'ס יו ,תועט ןייד .בוטש ןיא ריד וצ

 שוַאּפיקע םענייש ַא טימ ,רימדול ןייק ןעמוקעג רימ ןענייז טנייה

 ױזַא סָאד וטזיב דרעפ ןוא ןעגָאװ םעד בילוצ ןוא דרעפ עשיצירּפ ןוא
 יד ןַא ,טסייה סָאד ,אינסכַא ןעבָאה ריד ייב ןעלָאז רימ ,גירעגיינ
 ןייד טיירגעגוצ וטסָאה ,םיחרוא ע'בושח רהעז ריד ייב ןענייז דרעפ
 ,יזַא בא ,'םילמגל םוקמ, ַא טכַאמעג רָאנ ,זנוא רַאפ טינ בוטש
 יד ריד םענ וד ןוא דיסח ןעמירָא םעד ייב ןהעטשנייא רימ ןעלעוו
 ...םיחרוא ענייד ןייז ייז ןעלָאז ,דרעפ

 (גל .דכ) לכאל וינפל םשייו

 ץעגרע ןיא ןענרעלּפָא ךיז ןעמ ףרַאד ,תוגהנתה ס'רזעילא ןופ
 תילכתב טיירגעגוצ זיא ןעסע סָאד זַא סיוועג טסייוו'מ זיב ,ןעסע וצ טינ
 | ,תורשכה

 םהיא ייז ןעבָאה ,ןבל ןוא לאותב וצ ןעמוקעג זיא רזעילא ןעוו
 טימ שיט ַא טיירגעגוצ ןעבָאה ,ןעמונעגפיוא ךילדנײרפטסַאג טסכעה
 ןעסע םוצ טּפַאכעג טינ ךיז דלַאב טָאה רזעילא .בוט-לכ ןופ םילכאמ
 ךיא זיב ,ירבד יתרבד םא דע ,ןעסע טינ לעװ ךיא ,לכוא אֵל רמאיו
 םהיא ייז ןעבָאה .גערפ ,הברדא ,רבד רמאיו .ןעגערפ סעּפע לעוװ
 ,סגיטכיוו רָאג סעּפע ןערעה וצ טסַאג ןופ גידנעטרַאװרעד -- ןעטעבעג
 ןעסיוו טלָאז רהיא --- יכנא םהרבא דבע ,טגָאזעג רזעילא טָאה רמאיו
 ךיא לי ,ןעסע העג ךיא רעדייא ןוא טכענק ס'מהרבַא ןיב ךיא זַא
 תילכתב ןערָאװעג טיירגעגוצ ןענייז םילכאמ עלַא יד יצ ןעסיוו רעירפ
 ,(ךלמילא 'ר יבר) .תורשכה
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 (.טל .דכ) ירחא השאה ךלת אל ילא
 ,"וָאוװש ַא ןהֶא טייטש "ילוא; טרָאװ סָאד ,י"שר טגָאז ,ביתכ ?ילא;

 ַא טַאהעג טָאה םהרבא דבע רזעילא זַא ןעגנורדעג ןענַאד ןופ זיא
 ןייז טימ ןעבָאה הנותח לָאז קחצי זַא ,טּרַאװרעד טָאה רע ןוא רעטכָאט
 ןיאו ,רורָא התאו ,ךורב ינב :טגָאזעג םהרבא םהיא טָאה .רעטכָאט
 ."ךורבב קבדתמ רורא

 ךורב ןיאוא ,טרעקרַאפ ןהעטש טפרַאדַאב ףךילטנעגייא ךָאד טָאה
 ךיז ליוו .גידנעטש סָאד זיא סיוא טזייו ױזַא רָאנ ,"רורָאב קבדתמ
 ךיז ייב "רורָאש רָאג טרעװ ,"רורָא; טימ ןייז קבדמ לָאמַא "ךורב
 ,"ךורב, טימ ךודיש רעד טשינ םהיא טסַאּפ סע ןוא ןסחי רעסיורג ַא
 ,(ם"ירה ישודיח)

 (זנ .דכ) היפ תא הלאשנו הרענל ארקנ ורמאיו
 טשינ ךָאנ טָאה הקבר זַא ,ןעטלַאהעג ייז ןעבָאה ,סיוא טזייוו'ס יו

 ףיױא רהיא טגערפעג ןעבָאה יז ,דניק ַא ךָאנ זיא ,המלש העד ןייק
 ןעסָאלשטנַא ןוא ץרוק לָאז יז זַא ,גידנעטרַאװרעד טינ ,טעװַאקישט
 .(תמא תפש) ."ךלא, -- ןערעפטנע

 ייב הצע ןַא טגערפעג לָאמנייא טָאה ,רשוע ןַא ,דיסח רעניזדַאר ַא
 סָאװ ,דיחי-ןב ןייז ךודיש ַא טדער ןעמ .ךינעה ןושרג ירד ,ן'יבר ןייז
 טציא םגה ,ןתוחמ רעד סָאװ זיא ןורסח רעטסגיצנייא רעד ,םיא טלעפעג
 ,תוקונית דמלמ ַא ןעוועג רעירפ זיא ,רשוע ןַא

 דמלמ א ןעגעוו ױזַא ןעדער וצ ריד ןופ הּפצוח ַא ןוא הזעה ַא--
 -טָא -- ןעירשעגנָא םהיא ףיוא גיסָארדרַאפ ךינעה ןושרג 'ר טָאה ---
 עניימ ןעוועג ןענייז סָאװ ? ךיא ןיב סָאװ ,ןורסח ַא ריד ייב טסייה סָאד
 טינ בוא ,וניתובא-תובא ערעזנוא ןעוועג ןעגייז סָאװ 4? ןערעטלע
 ? םידמלמ

 ביוא ,םידיסח ענייז טנערָאװעג לָאמנייא טָאה לארשי בהוא רעד
 ,ןרוּפ ַא ץרָאה-םע ןַא ןוא ןצמק ַא ,םכח דימלת ַא ,ךודיש ַא טפערט ךייא
 ַא לייוו ,ןרוּפ םעד ץרָאה-םע ןטימ ןייז ךדשמ ךיז רעכיג ריא טלָאז
 ןיא רע זיא ,םכח-דימלת רעטסערג רעד ןייז רע געמ ,ןצמק ַא דיא
 לוח יד לייוו ,הקדצ-לעב ַא ץרָאה-םע ןַא יװ רעגרע ןעטכיזגיה עלַא
 ,"הרז הדובע"ידבועכ אוה הקדצה ןמ ויניע םילעמה לכ, : ןעגָאז
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 תבא תרמואו תאצוי לוק-תב דלוה תריצי םדוק םוי םיעברַא

 ,"ינולּפ"ןבל ינולּפ-תבק טינ סָאװ רַאפ : אישק ַא זיא ,"ינולפל ינולפ

 :ץורית רעד זיא ? "ינולפל תינולּפ, רעדָא
 זיא רעטָאפ רהיא ביוא ,ןעסיוו ןעמ ףרַאד רעטכָאט ַא ןעגעוו --

 ןעגעוו רעבָא .םכח דימלת תב אשי ,ןעגָאז ל"זח יד יװ ,םכח דימלת ַא

 ,(רעקצָאק) .םכח דימלת ַא זיא ןיילַא רע ביוא ,רקיע-רעד זיא ,ןהוז ַא

 ,ךודיש ַא ןעגעוו רעקסמָאדַאר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 ,דנעגעג ןעטייוו ַא ןופ ןהוז ןייז טדער ןעמ סָאװ
 רעקסמָאדַאר רעד טָאה --- ,ךודיש םוצ םיכסמ טינ ןיב ךיא ---

 ,טגָאזעג
 "תב ,דלוה תריצי םדוק םוי םיעברא ,ל"זח יד ךָאד ןעגָאז ---

 זיא סָאד זַא ,ןייז ךָאד ןעק ,"ינולפל ינולּפ-תב, תרמואו תאצוי לוק

 ? גוויז רע'תמא רעד
 ַא טסלָאז וד ןעפורסיוא טנעקעג ךאלמ רעד טָאה ױזַא יו ---

 טסגָאמרַאפ וד זַא ,טסואוועג טָאה רע ןעוו ,טייוו ױזַא ןופ ןָאט ךודיש

 .ךרדה-תַאצוה ףיוא טינ

 "יױוצ רעד ,רשוע ןַא רענייא ,םידיסח רערימזַאק ,םינתוחמ ייווצ

 לאוש ךיז ע'לאקזחי 'ר ן'יבר רעייז וצ ןעמוקעג ןענייז ןַאמירָא ןַא רעט

 הנותח ליוו רע זַא ,טע'הנעט'עג טָאה ןתוחמ רעמירָא רעד ,ןייז וצ הצע

 ,םורַאד רע ליװ ,ןַאמירָא רעסיורג ַא רעבָא זיא רע ,רעטכָאט ןייז ןעכַאמ

 ,הנותחה תואצוה יד ןהעטשסיוא לָאז ,רשוע רעד ,ןתוחמ רעד זַא

 טרעפטנעעגּפָא ע'לאקזחי 'ר םיא טָאה -- טכערעג רהעז טזיב ---

 ,הוצמ עסיורג ַא זיא הלכ תסנכה ---

 טע'הנעט'עג טָאה -- הוצמ עסיורג ַא זיא הלכ-תסנכה תמא ---

 ןעדיא עלַא ףיוא לח זיא הוצמ יד רעבָא --- רשוע רעד ןתוחמ רעד

 ,ןייז וצ םייקמ הוצמ יד ביוחמ ןענייז ןעדיא עלַא ןוא

 -עגּפָא ע'לאקזחי 'ר םהיא טָאה -- !טכערעג וטזיב יאדוװַא ---

 ,ןייז וצ םייקמ בייוחמ ןעדיא עלַא עקַאט ןענייז הוצמ יד -- טרעפטנע

 ריד ייב רעייפ ַא סא טכערב'ס ןעו :ןעגערפ רעבָא ךיד ליװ ךיא

 ןעפיול וטסעװ ,רעסַאװ לעסעפ ַא טהעטש ריט ןייד ייב ןוא בוטש ןיא

 וטסעוו לכ-םדוק רעדָא ,רעייפ סָאד ןעשעל וצ רעסַאװ ךָאנ םינכש יד וצ

 ןענייז ןעדיא עלַא זַא ,זיא תמא ? בוטש ןייד ןופ רעסַאװ סָאד ןעּפַאכ

 רעבָא זיא לייורעד ,הלכ-תסנכה ןופ הוצמ יד ןייז וצ םייקמ בייוחמ

 ןיאושנה יכרצ יד ןעלָאצַאב וטספרַאד ,בוטש ןיא ריד ייב הוצמ יד

 ."תחלצומ העשב; ןייז לָאז ןוא
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 ןעוועג זיא רע ןעוו זַא ,ןעמ טלהעצרעד לעשעה 'ר ן'יבר ןעגעוו
 ןָאטעג ךודיש ַא םיא טימ רענייז רעטָאפ רעד טָאה ,גנוי רָאג ךָאנ
 םינתוחמ יד טימ הלכ יד טָאה ןתח רעד ןוא ריבג ןעטנענימָארּפ ַא טימ
 םיאנת יד וצ ןעמוקעג ןענייז ןתח ןטימ רעטָאפ רעד ןעוו .טנעקעג טינ
 רעסיורג ַא טלעמַאזרַאפ ןעװעג ןיוש זיא ,ןתוחמ ם'נופ בוטש ןיא
 | ,טסעג ןוא םיברוקמ םלוע

 ס'לעשעה 'ר טָאה ,עטלעמַאזרַאפ יד ןופ ס'מכילע-םולש יד ךָאנ
 :ןתח םוצ ןָאטעג גָאז ַא ,סעװַאקישט רַאפ רעטָאפ

 ןָא רימ זייוו ָאט .םכח ַא טסיב וד זַא ,לעשעה ,ריד ףיוא טגָאז'מ
 ! רעטָאפ ס'הלכ רעד ,ןתוחמ רעד זיא םלוע ןעשיווצ ןופ רעוו

 -פיוא לעשעה רעניילק רעד טָאה ןעקילב עגידנעגנירדכרוד טימ
 -עגנָא רעגניפ ןטימ טָאה ןוא רע'מינּפ סנעמעלַא טכַארטַאב םַאזקרעמ
 םעד ףיוא עקַאט -- םלוע ןעטלעמַאזרַאפ םעד ןופ םענייא ףיוא ןעזיוו
 ,רעטָאפ ס'הלכ רעד ,ןתוחמ ן'תמא

 ?טנעקרעד םיא סָאד וטסָאה ןמיס ןעכלעו ןופ ןוא ױזַא יו
 / .טגערפעג רעטשַאררעביא ןַא רעטָאפ רעד טָאה ---

 ,ןתוחמ רעד זיא רע זַא ,רימ טגָאז ץרַאה סָאד ---
 ? םיא ןיא ןהעזרעד וטסָאה סָאװ ---

 -'חומימת לעשעה רעניילק רעד טָאה --- םלועה-ךרד רעד זיא'ס ---
 םעד טנייפ הנותח רעד ךָאנ טָאה ןתח ַא זַא -- טרעפטנעעגּפָא גיד
 דלַאב םהיא ךיא בָאה ,טקוקעגנָא רָאנ בָאה ךיא יװ ,ןעדיא םעד .רעווש
 רע ןומ ,דנייפ טציא ןיוש םהיא בָאה ךיא זַא ןוא ןעגָארקעג דנייפ
 .י.רעטָאפ ס'הלכ רעד ,ןתוחמ רעד ןייז יאדווַא

 הנותח רעכיילג זיא'ס זַא ,טגָאז טלעוו יד סָאװרַאפ םעט רעד
 ןעסיירעצ ןוא ךודיש ַא ןעזָאלּפָא רעדייא ,ןע'טג וצ ךיז ןוא ןעבָאה וצ
 סָאװ ןופרעד ךיז טמענ -- טרעלקרעד ט"שעב רעד טָאה -- םיאנת
 -עצ ןיאושינ ייב תעשב (סרח:-ילכ) רעלעט ןעמ טכערבעצ םיאנת ייב
 -עצ ,םילכ ענרעזעלג יװ ױזַא ןיא ,(תיכוכז-ילכ) זָאלג ןעמ טכערב
 סָאד ביוא ,הנותח ַא טימ זיא ױזַא ,ךכ ,ןייז ןקתמ ןעמ ןעק ,ענעכָארב
 ןע'טג ךיז ייז ןעגעמ ןערינָאמרַאה טינ ךיז ןעשיווצ ןעק קלָאפרָאּפ
 ,ןייז ןקתמ טינ ןעמ ןעק םילכ ענעדרע ענעכָארבעצ ,רעבָא סרח"ילכ
 זיא'ס ןוא ןעסיירעצ טינ ןעמ רָאט םיאנת זַא ,טלעוו יד רַאפרעד טגָאז
 ,ךודיש ַא ןעזָאלוצּפָא רעדייא ןע'טג וצ ךיז רעכיילג

 ןירעגעװש רעד טימ טַאהעג הנותח רעקצָאק רעד טָאה עודיכ
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 רעקצָאק רעד טָאה ,הנותח רעד ןופ גָאט םיניא ."ם"ירה ישודיחא ם'נופ

 ,ן'ריאמ קחצי 'ר ייב טגערפעג

 ,קידצ ינאש תנמ לע יל ישדקתה השאל רמואה : טגָאז ארמג יד

 סָאד זיא אלימ .ובלב הבושת רהרה אמש ,תשדוקמ רומג עשר וליפא

 ןַאמ רעד סָאװ יורפ יד זַא ,רעבָא זיא יװ ,ןעדיא םתס ייב ךייש רָאנ

 -עּפש טניפעג יז ןוא יבר ַא זיא ןַאמ רהיא זַא טנעכער ,ןייז שדקמ טהעג

 אמש; ךייש טינ ךָאד זיא ָאד .טשינ סָאד זיא ןַאמ רעד זַא ,סיוא רעט

 ךָאנ רע טרעװ ,ָאט הבושת לָאז רע וליפא .לייוו ,"הבושתב רהרה

 ןייק ןישודיק יד ךָאד ןענייז ,ןכ םא ,יבר ןייק םעד בילוצ טינ ץלַא

 ,טשינ ןישודיק
 לעכיימש ַא טימ ם"ירה ישודיח רעד םיא טָאה --- יתעדל --

 . . ףישודיקל ששח םוש ןייק ָאטינ ןיטולחל ָאד זיא --- טרעפטנעעגּפָא

 טלעו יד לייוו ? ץיבר ַא רַאפ ןַאמ םעד יורפ יד טלַאה סָאװ רַאפ לייוו |

 רעכיז טגעמ רהיא ןוא יבר ןוא ךרד-הרומ ַא רַאפ טנעקרענָא םהיא טָאה

 גידנעטש ךייא טעװ יז ןוא ץ'תועט ןייק טינ טכַאמ טלעוו יד זַא ןייז

 .יייבר ַא ןוא גיהנמ ַא רַאפ ןעטלַאה

 דיסח ַא רענייז ןעמוקעג לָאמַא זיא רעקסמָאדַאר המלש 'ר וצ

 "ב ַא ,רוחב ַא טימ ךודיש ַא רעטכָאט ןייז טדער'מ .הצע ןַא ןעגערפ

 ,םימש-אריו ,יקבו ףירח ,ריקי

 טינ וטסנָאק ךודיש ןערעסעב ןייק ?וטסגערפ עשז"סָאװ ,ונ ---

 ! ןעטרַאוװרעד

 ןעמוקעג ךיוא זיא ,דיסח רעקסמָאדַאר ַא ךיוא ,רעטָאפ ס'נתח םעד

 טָאה רע זַא טלייצרעד םהיא טָאה רע ןעוו .הצע ןַא רַאפ ןץ'יבר םוצ

 ןוא טנערעל ןוא הלילו םמוי טציז סָאװ ,דימתמ ַא ,ןיוצמ ַא ,רוחב ַא

 רעד םהיא טָאה ,לעדײימ רעמירָא ןַא טימ ,ךודיש ַא םהיא טדער'מ

 : טרעפטנעעג רעקסמָאדַאד

 ,ריד רַאפ טינ זיא ךודיש רעד ---

 ןעפָארטעגנעמַאזצ ךיז ןעבָאה דניירפ גידנעייז םינתוחמ עדייב

 ,רעפטנע ס'ניבר םעד טלהעצרעד ןעטייוצ םעד טָאה רענייא ןוא

 יד םהיא ןעגערפ ,ן'יבר םוצ ןערָאפ וצ ןעמַאזוצ ןעסָאלשַאב יז ןעבַאה

 ױזַא רעקסמָאדַאר רעד ייז טָאה .סרעפטנע עטרעקרַאפ ענייז ןופ הנווכ

 :טרעפטנעענּפָא

 זיא רעדנוזַאב רעדעי ?טינ ָאד רהיא טהעטשרַאפ סָאװ ---

 יװ .ןעטייווצ ןרַאפ טינ ןוא ךיז רַאפ הצע ןַא ןעגערפ ךימ ןעמוקעג

 ןַא טסיב ,רעטכָאט ַא טסָאה וד .טגערפעג רעדנוזַאב ךימ טָאה רהיא

 -- תולעמ עלַא טימ רוחב ַא טימ ךודיש ַא ריד ןעמ טדער ,ןַאמירָא
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 :טרעפטנעעג ױזַא ריד ךיא בָאה -- ? ךודיש ןערעסעב ַא וטספרָאד

 ,טשינ וטספרַאד ךודיש ןערעסעב ןייק

 ַא ריד ןעמ טדער ,תולעמה לכב םלשומ ַא רוחב ַא טסָאה וד

 ןעק ןוא ןַאמירָא ןַא זיא רעטָאפ רהיא סָאװ ,לעדיימ ַא סימ ךודיש

 טימ ךודיש ַא ןָאט ןעק רוחב רעד תעב ןעבעג טינ רָאג רוחב םעד

 עכילטע ,תונתמ ןתח .,רעייטשסיוא ןעבָאה ,ריבג ַא ןופ רעטכָאט ַא

 טניימ רהיא ביוא רָאנ ,ריד רַאפ טשינ ךודיש רעד זיא --- טסעק רהָאי

 ךודיש רעד לָאז .הברדאו הברדַא ,עדייב רַאפ טוג זיא ךודיש רעד זַא

 ,תחלצומ העשב ןייז לָאז ןוא ןייז הפי הלוע |

 ,"חריד; "אכד , ןופ תובית-ישאר יד ןעכַאמ ,"אכד דע שונא בשת,

 םיאנ םילכ ,הָאנ השא ,האנ הריד .ןעגָאז ל"זח יד יו ,"השא , ,"םילכ,

 (רעצינשזָאק על'השמ 'ר) .,םדָא לש ותעד ןיביחרמ

 ןעבָאה רקש רעד טעװ ןעטייצ ס'חישמ ןיא ,"יפויה לבהו ןחה רקש;
 -- תוללוה ןושל) ללהתת איה 'ד תארי השא ,יפוי ןייז טעוו ,לבה ,ןח
 -ץנּפָא ןוא טכַאלעגסױא טעוװ יורפ עשידיא עמורפ ַא ,(גנוטָאּפשּפָא
 ,(רעוויושטידיז לעשריה 'ר) .,ןערעוו טָאּפש

 רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןעמוקעג לָאמַא זיא ךלמילא 'ר ן'יבר םוצ
 ןהוז ןעגנוי רָאג ךָאנ ןייז רַאפ ךודיש ַא םהיא ןעגָאלשעגנָא ןוא ןכדש
 רעסיורג ןוא יוליע ,םכח ַא רַאפ ט'מש'עג ןיוש טָאה רעכלעוו ,רזעילא
 -רַאג ַא ,הכאלמ-לעב ןעטסָארּפ ַא ןופ רעטכָאט רעד טימ ,םימש-ארי
 ,רעב

 טימ ןכדש םעד טעװ יבר רעד זַא ,טרַאװרעד םידיסח יד ןעבָאה
 ןכדש םעד רע טָאה ףוסל ,הּפצוח ןוא תוזע ַאזַא רַאפ ןייז החדמ סעכ
 טימ טָאה ,ןעפנַארב טימ ךַאקעל ןעגנַאלרעד ןעסייהעג ,ןעוועג ברקמ
 ןוא ריט רעד וצ םהיא טיײלגַאב ןוא ךודיש ןעגעוו טסעומשעג םהיא
 ,"םולשל ךל , םהיא ןעשנואוועגוצ

 ןופ לעּפתנ ןענייז םידיסח יד זַא ,טקרעמַאב טָאה יבר רעד זַא
 : טגָאזעג ױזַא יז רֹע טָאה ,גנולדנַאה ןייז

 ,ןעריובעג טרעװ סָאװ שנעמ רעדעי זַא ,ןעסיוו טלָאז רהיא ---
 "יז עלַא טינ רעבָא ,םיגוויז עכילטע טמיטשַאב החגשה רעד ןופ טרעוו
 ןוא בלַאה ַא ףיוא ,העש ַא ףיוא גוויז ַא ןַארַאפ .ךיילג ןענייז םיגוו
 ,םיגוויז עלַא יד ייברַאפ טהעג שנעמ רעד ןעוו .רהָאי ץנַאג ַא ףיוא
 ןענייז םיכודיש יד זַא טסייוו רע םגה ,םיכודיש ייז טימ םהיא טדער'מ
 -נעגעג ןיא .ןעסירדרַאפ טינ םהיא סָאד לָאז ,גיסַאּפ טינ םהיא רַאפ
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 ןכרוד לייו ,תופי םיִנַּפ רבסב ןעמהענפיוא ןכדש םעד ףוַאד רע ,לייט

 סָאד רע טרעטנעענרעד ,ךודיש ןעגיסַאּפ-טינ םהיא רַאפ םעד ןעדער

 "נעענרעד ןעמוקעג ןכדש רעד ךָאד זיא ,ןכב .גוויז ן'תמא ם'נופ ןעמוק

 "ונעגפיוא םורָאד םהיא ךיא בָאה ,ןהוז ןיימ רַאפ גוויז ן'תמא םעד ןערעט

 ,לודג דובכב ןעמ

 (.בס .דכ) אובמ אב קחציו
 הגרדמ רעד וצ ןעמוקעג קחצי זיא ,דלעפ ןיא תודיחי גידנעוװַארּפ

 (רענישטנעל ל"מר) ."הלא ארב ימ; .ה .ד ,"אבמ, ןהעטשרַאפ ןופ

 (.גס .דכ) ברע תונפל הדשב חושל קחצי אציו

 יד ןעכערבסיוא טעווס ןעוו ,חישמה תאיב םדוק ,ברע-תונפל

 טָאה ,דלעפטכַאלש ןפיוא ןעפמעק ןעלעוו ןעדיא יד ןוא המחלמיטלעוו

 ע"שבר רעד זַא ,"םיאב םילמג הנהו; ןעטעבעג ייז רַאפ ֹוניבָא קחצי

 ןופ ייז ןעצישַאב ,תונמחר ייז ףיוא ןעבָאה ,ייז טימ ןייז דסח למוג לָאז

 .(רעוויסַאס רזעלא 'ר) .הנכס רעגידנרעיול ןוא רַאפעג

 ברע תונפל הדשב חושל קחצי אציו

 קחצי טָאה ,חישמה-תאיב רַאפ טפנוקוצ רעד ןיא גידנעקילבנירַא
 יד ןיא ןעדיא יד ןעלעוו תוכז ןעכלעוו ןופ ,טרעדנואוועג ךיז וניבָא
 םילמג הנהוא ,ןהעזעג רע טָאה ,אריו .ןעריטסיזקע םיבושי ערענעלק
 םיחרוא-תסנכה ןוא םידסח:תולימג ןופ תוכז ןיא ןעלעוו ייז זַא ,"םיאב
 .(רעקסמָאדַאר המלש 'ר) .ןעריטסיזקע

 ,רעווישטידרעב ןרַאפ ןעוועג לצנתמ ךיז לָאמַא טָאה הלגע-לעב ַא

 רַאפרעד טָאה רע ןוא רוביצב ןענעװַאד וצ לטבמ םהיא זיא הסנרּפ ןייז זַא

 ,הסנרּפ רערעדנַא ןַא וצ ךיז ןעמענ וצ העדב

 ? םנחב ןַאמירָא ןַא ןעגָאװ ןייד ףיוא לָאמַא וטסמענ ---|

 ,טפָא רחעז ---

 קחצי אציו ,זנוא טלהעצרעד הרות יד ,ןהוז ןיימ ןעסיוו וטסלָאז ---

 -עגרַאפ ןופ זיא וניבָא קחצי זַא ,ןעניימ טינ טסלָאז ,הדשב חושל

 ,זמרמ זנוא זיא הרות יד ,ןעריצַאּפש דלעפ ןיא ןעגנַאגעג ןעגעוו ןעגינ

 סָאװ וצ .הסנרּפ ןינע םעד ןיא ךיז טכַארטעגנײרַא טָאה קחצי זַא

 ,הסנרּפ ןעכוז ,דנו"ענ ןייז ,סנגעוורעטנוא ןערָאפ ןעפרַאד ןעשנעמ ןעלָאזי



 83 ה רש יי ח

 ןעזייּפש ,לכל סנרפמ רעד ,המש ךרבתי ארוב רעד טשינ ןעד ןעק
 ? םהש םוקמב ייז

 ןַאװַארַאק ַא ןהעזרעד טָאה קחצי --- םיאב םילמג הנהו אריו---
 הסנרּפ ןעבָאה לָאז רעדעי ביוא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ןעמוק ןעלמעק
 ןייק ןייז טינ ןעלעװ ,ןעוועטסוּפ ןעגעו יד ןעלעוו ,טרָא ןייז ףיוא
 .ןעריפ ייז לָאז'ס רעוו ןייז זומ ,עדנעזייר ָאד זיא'ס ביוא ןוא ,עדנעזייר
 ,דיא ַא ןעגָאװ ןייד ףיוא ךָאנ טסמענ וד זַא ,טסגָאז וד יוװ ביוא זיא
 -ןמ טמיטשַאב זיא הסנרּפ ןייד זַא ,ןעסיוו וטסלָאז ,םנחב ןַאמירָא ןַא
 טינ הכאלמ ןייד טסרָאט וד ןוא הלגע-לעב ַא ןייז טזומ וד זַא ,םימשה
 .ןעבעגפיוא

 יד : רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא
 ן'רזעילא ןעגנַאגעג ןעגעקטנַא זיא קחצי ןעוו זַא ,זנוא טלהעצרעד הרות
 קחצי הרות יד טינ טגָאז סָאװ רַאפ .םיאב םילמג הנהו אריו ויניע אשיו
 ? הָאב הקבר הנהו ןהעזעג טָאה

 קחצי --- אריו ויניע אשיו ,הנווכ ַא ָאד םעד ןיא זיא יאדוװַא ---
 ,ןהעזעג טפנוקוצ רעשידיא רעד ןיא קילב ןעפיט ןייז טימ טָאה וניבָא
 ךס ַא ןעבָאה ןעלעוו ,ן'הקבר ןופ ןעמוקסורַא ןעלעוו סָאװ רעדניק יד זַא
 ,"םיאב םילמג הנהוע ןייז טעװ ערעייז הדימ עטסנעש יד .תודימ עטוג
 ןעפלעהסיורַא ןעטייווצ םעד טעװ דיא ןייא ,םידסח ילמוג ןייז ןעלעוו ייז
 .ןעדירפוצ ןעוועג ןופרעד רע זיא ,טיונ ןופ טייצ ןיא ,וקחד תעשב

 (.הס .דכ) סכתתו ףיעצה חקתו
 . ןופ זיא ,"הסנרּפ ןיכירצ לארשי ךמע; טכַאמ "ףיעצ , טרָאװ סָאד

 זַא ,ןעטשרעביוא םייב םימחר ןטעבעג טָאה הקבר זַא ,זמר ַא ןענַאד
 .(רעניזדַאר יבצ 'ר) .הטנרּפ ןעבָאה ןעלָאז ןעדיא

 (וט .הכ) אשמו המודו עמשמו

 רע ןוא ,המודו ,םיא טגידיײלַאב'מ יו ןערעה לָאמַא ףרַאד שנעמ ַא

 -רַאפ גידלודעג סָאד ,אשמו ,ןערעפטנעוצּפָא טינ רָאג ,ןעגייוושרַאפ לָאז

 ,(םנוב 'ר יבר) .ןעגָארט



 תודלות
 (טי .הכ) קחצי תודלות הלאו

 "רעד ,דניק ם'נופ ,דלונ םעד ןופ .דלונה תא האורה ? םכח והזיא

 ,(םנוב 'ר יבר) .קחצי תא דילוה םהרבא .ןעטַאט םעד ןעמ טנעק

 קחצי תודלות הלאו
 ןעבָאה ן'קחצי ןופ םיבוט-םישעמ יד זַא ,זנוא טלהעצרעד הרות יד

 דימת טָאה קחצי סָאװ ,קחצי תא דילוה םהרבא ,םיא וצ ןעמונרעד ךיז
 ,(עװָאנישמַאמ ם"רהמ) .םהרבא ןעוועג זיא עטַאט ןייז זַא ,טקנעדעג

 ,סוחי סיורג ןופ ןעמוקעגסױרַא רעצישּפָאר ילתפנ 'ר זיא ,עודיכ
 הרות ילודג ,םינבר ןעוועג עלַא ןענעז םיא רַאפ החּפשמ תורוד גיסיירד
 םוצ ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד זיא רעצישּפָאר רעד ןעוו .,המכחו

 ןעװעג החדמ רעקסנעזיל רעד םיא טָאה ,קסנעזילמ ךלמילא 'ר ן'יבר
 ! םינסחי ןייק טינ ליוו ךיא .סיוא רימ טלעפ ןסחי ַא ךָאנ --

 ,טנָאזעג ךלמילא 'ר טָאה ---
 -ץגּפָא רעצישּפָאר רעד םהיא טָאה -- גידלוש ךיא ןיב סָאװ ---

 ? ןעטַאט ןעטוג ַא טַאהעג בָאה ךיא זַא --- טרעפטנע
 ,רענייד טינ זיא סוחי ןייד זַא ,טסהעטשרַאפ וד זַא ,ױזַא ביוא ---

 ... ! דיסח ןיימ וטסיב ,ןעטַאט ןייד ןופ רָאנ

 טינ טגָאז ןוא "םהרבא תא דילוה חרתק הרות יד טגָאז סָאװרַאפ
 ? םהרבא ןב קחצי ,ן'קחצי ייב טגָאזעג טרעוו'ס יוװ ,חרת ןב םהרבַא

 ךָאנ טגלָאפ סָאװ ןהוז רעד רָאנ זַא ,רימ ןענרעל םעד ןופ --
 טלַאה ,אבא םוקמ אלממ טינ זיא רע שטָאכ ,רעטָאפ ןייז ןופ םיכרד יד
 רעד ,ןעטַאט ןייז ןופ תוגהנתה ןוא ןעּפיצנירּפ יד ןיא טסעפ רעבָא ךיז
 | ןעטַאט םעד ןופ ןהוז רעד ,ןעפורעגנָא טרעוו

 "גורחיפטיוא ןוא םיכרד יד וצ ךוּפיהל ךיז טרהיפ סָאװ ןהוז רעד
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 ןערעוו ייז ,ן'קחצי טימ ושע ,ן'חרת טימ םהרבַא יו ,ןעטַאט ןייז ןופ ןעג

 סרעייז תוגהנתה סָאד לייוו ,ןעטַאט רעייז ןופ רעדניק יו טנעכיײצַאב טינ

 טנָאמרעד הרות יד סָאװ סָאד .ס'רעטָאֿפ רעייז וצ ץַאזנעגעג ןיא זיא

 השעש יפל ,ל"זח יד עקַאט ןעגָאז ,םהרבא ןב לאעמשי תודלות הלאו

 ,(השמ חמשי) .וימי ףוסב הבושת

 (בכ .הכ) הברקב םינבה וצצורתיו
 ןעגָארט רהיא טליפרעד טָאה יז .ןעקָארשרעד ךיז טָאה הקבר

 ליפמ לָאז ךיא ביוא ,ןכ םא ,טגָאזעג חקבר טָאה ,רמאתו .הנכס ןיא זיא
 םעד טימ ,תורבדה תרשע יד טימ ןייז טעװ סָאװ ,יכנא הז המל ,ןייז
 רזעלא 'ר) .'ה תא שורדל ךלתו --- ןייז לבקמ ףוַאד בקעי סָאװ ,"יכנָא
 ,(רעווָאטאס

 יא

 ,תאצל סכרפמו ץר בקעי ,רבעו םש לש הרות יחתּפ לע תרבוע;
 ,(י"שר) "תאצל סכרפמ ושע ,הרז חדובע יחתפ לע תרבוע

 טָאה סָאװ וצ ,ךילדנעטשרַאפמוא גולפ ןיא זיא י"שר שוריפ רעד
 הקבר ןעוו ,ךיוב סרעטומ ןייז ןופ ןהעגוצסױרַא טלעּפַאצעג ױזַא בקעי
 ? הרות ךאלמ ַא םהיא טימ טנערעל ,ומא יעמב ךיז טניפעג דניק סָאד תעשב זַא ,ל"זח יד ךָאד ןעגָאז ? הרות יחתּפ יד ןעגנַאגעגײברַאפ זיא

 געמ ,רדח ןייא ןיא ן'וישע טימ זַא ,סיוא ןענַאד ןופ טזייוו --
 יבר) .ןעמַאזוצ ןענרעל וצ ךילרעפעג זיא ,ךאלמ ַא ןייז דמלמ רעד וליפא

 : ' ,(םנוב 'ו

 (.בכ .בכ) יכנא הז המל

 ,גניליוצ ַא טימ תרבועמ זיא יז זַא ,טסואוועג טינ טָאה הקבר
 ןעבעגעג ת"ישה טָאה הריחב יד תויה .השק ןעוועג רהיא זיא רַאּפרעד

 טמוק יװ ,געוו ןעטכעלש רעדָא ןעטוג םעד ןעביילקוצסיוא שנעמ םוצ
 עטלעטשעג ןייק טינ טָאה םירעדעג ערהיא ןיא דלו סָאד סָאװ ,סָאד
 ,תאצל סכרפמ בקעי הרות יחתפ לע תרכוע איהשכ , -- ?הריחב

 טָאה סד טָא ,"תאצל סכרפמ ושע הרז הדוּבע יחתּפ לע תרבוע איהשכ
 זיא ואוו -- ?יכנא הז המל .רבעו םש לש שרדמה"-תיב ןיא טגערפעג
 ?"דךלו, ם'נופ ,ךיא ןעכילשנעמ ם'נופ ,"יפנא, םעד ןופ הריחב יד

 :טרעפטנעעג רבעו םש ןופ שדוקה-חור רעד רהיא טָאה ףיורעד
 עדייב ןוא גניליווצ ַא טימ תרבועמ זיא יז זַא ,"ךנטבב םייוג ינש,
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 ערב דחאו ,בוטכ דחא -- תוריחב ערעדנוזַאב ןעבילקעגסיוא ןעבָאה

 ,(לארשי בחוא)

 (.הכ .הכ) ושע ומש וארקיו

 ארקיו .ושע ןעפורעג םהיא ןעבָאה עלַא ,(י"שר) ןכ ול וארק לכה

 םהיא טָאה רעטָאפ ןייז זיולב ,(י"שר) בקעי ול ארק ויבָא .בקעי ומש

 טריסערעטניארַאפ עלַא ןענייז סָאװרַאפ השק ךָאד זיא .בקעי ןעפורעג

 טשינ רענייק זיא ןעמָאנ ס'בקעי ןיא ןוא ןעמָאנ ס'ושע ןיא ןעוועג

 ? קחצי רעטָאפ ןייז זיולב רָאנ ,ןעוועג טריסערעטניארַאפ

 ןעוו .ךשומה חכ ןעסיורג ַא טָאה רקש לייוו .רַאפרעד זיא סָאד ---

 ןַא םהיא ןיא טנעקרעד עלַא ןעבָאה ,ןערָאװעג ןעריובעג זיא ושע

 טסואוועג עלַא רַאפרעד ןעבָאה .רקשה םלֹוע ןופ דניק ַא ,םענעגייא

 .וׁשָע םיא ןעפורעג ןעבָאה ןֹוא ןעמָאנ ןייז

 . "נייא רעד .םיניבמ ןעבָאה ןיוש ןעמ ףרַאד ,ריא טעז ,תמא ןַא ףיוא

 רַאפרעד .קחצי ןעוועג זיא ,תמא םעד טנָאקרעד טָאה סָאװ ןיבמ רעגיצ

 יבר) .בקעי ןעפורעג םהיא טָאה סָאװ ,רעגיצנייא רעד ןעוועג רע זיא

 ,(םנוב 'ר

 "ינפ; יד ןעשיווצ תקולחמ ַא ןעכָארבעגסױא לָאמניײא טָאה טּפַא ןיא

 טכַארבעג םידדצ עדייב ןעבָאה .תוכאלמ ילעב יד טימ טָאטש ןופ

 -ילעב יד ןערעהסיוא ןכָאנ ."לארשי בהוא, ןרַאפ תונעט ערעייז

 "ינּפ, עשיטָאטש יד זַא ,ט'נקסּפ'עג "לארשי בהוא, רעד טָאה ,םיניד

 .עטכערעג יד ןענייז

 יז .ןעסָארדרַאפ קרַאטש תוכאלמ-ילעב עשיטָאטש יד סָאד טָאה

 ןעו .דצ רעייז ףיוא זיא טּפשמ ןיא תמא רעד זַא טביולגעג ןעבָאה

 -רַאפ טימ יײז ןעבָאה בוטש ןיד-תיב ס'בר םעד טזָאלרַאפ ןעבָאה ייז

 םייב זַא ,טניימעג ןעבָאה רימ יבא; :טלעמרומעג ךיז ןעשיווצ סָארד

 ָאטינ זיא בר םייב זַא ,רימ ןעהעז טציא .תמא רעד ךיז טניפעג בר

 ,"תמא ןרַאפ טרָא ןייק

 וצ טָאה ןוא ןעלמרומ רעייז טּפַאכעגפיוא בר רעטּפַא רעד טָאה

 :טגָאזעג ױזַא ייז

 ייב אקווד זַא ,תועט ַאזַא ןעכַאמ וצ עטשרע יד טינ טייז רהיא ---

 רעד זיא ,תמא רעד ךיז טניפעג םהיא ייב זַא טרַאװרעד'מ סָאװ םעד

 ןעבָאה היאר ַא .טרעקרַאפ זיא ױזַא טקנוּפ ןוא .ָאטשינ םהיא ייב תמא

 רעכלעוו םינימאמה שאר רעד ,וניבא םהרבא .תובָא ערעזנוא ןופ רימ
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 טינ טרעוו ,תונויסנ הרשע טימ ןערָאװעג טוואורּפעג טָאג ןופ זיא
 ,תמא ןֹופ הדימ רעד טיִמ טביולעג

 רַאפ ןייז וצ שפנירסומ ךיז ןעוועג טיירג זיא רעכלעוו ,וניבָא קחצי
 .תמא ןופ הדימ רעד טימ טביולעג טינ ךיוא טרעוו ,טָאג

 תוכרב יד ןוא הרוכב יד טרַאנעגסיױא טָאה סָאװ ,וניבָא בקעי אקווד
 טבױלעג טרעו רע אקווד ,ןע'נבל טגילקעגרעביא טָאה ,ן'ֹוׁשֲע ןופ
 ןעסיוו ןעמ ןעק ,ונ --- "םקעיל תמא ןתת; -- תמא ןופ הדימ רעד טימ
 ... 3 ךיז טניפעג תמא רעד ואוו

 (.חכ .הכ) ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו

 טַאהעג טָאה קחצי סָאװ ,הבהא יד זַא ,זנוא טלהעצרעד הרות יד

 ןעטספיט ןופ ,ךילרעטָאפ טינ ,גיטכירפיוא ןעוועג טינ זיא ,ן'ושע וצ

 ןכל .ויפב דיצ יכ -- רבדב היולת ןעוװעג זיא הבהא יד .ןעצרַאה

 ,((תמא תפש) ,.הבהא הלטב ,רבד לטב

 ןיפב דיצ יכ

 רעטָאפ ןייז שטָאכ ,ן'ושע ףיוא תוכז ַא זנוא טלהעצרעד הרות יד
 ךיז ושע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,רשוע רעסיורג ַא ןעועג זיא קחצי
 רע ,"ויפב דיצ יכ, רָאנ ,תורישע סרעטָאפ ןייז ףיוא ןעוועג ךמוס טינ
 ,(דיגמ רעקסירט) .טנידרַאפ ןיילַא טָאה ,טזיײּפשעג ןיילַא ךיז טָאה

 (.חכ .הכ) בקעי תא תבהוא הקברו

 עטסגיטיונ יד ןופ ענייא זיא תומימת םגה ,ןהעז ןעמ ןעק ןענַאד ןופ

 .טשינ גיוט ןיילַא תומימת רעבָא ,תודימ

 -ךַאפ טשינ רָאג טָאה רע ןוא המימת הלוע ןַא ןעוועג זיא קחצי

 : טגערפעג םהיא טָאה ושע ןעוו ,רַאפרעד .ןערַאנּפָא ןעק ןעמ זַא ןענַאטש

 זיא'ס טניימעג רע טָאה "?ןבתה תאו חלמה תא ןיושעמ ךיאה אבא;

 ,טַאהעג ביל רַאפרעד םהיא טָאה ןוא ךילרע

 יד ןוא ימראה:לאותב ןופ רעטכָאט יד גידנעייז רעבָא הקבר

 "דמש יד ףיוא ןיבמ ַא ןעוועג ןיוש זיא יז ,ימראה-ןבל ןופ רעטסעווש

 יו תולאש ןעגערפ ןעק'מ זַא ,טסואוועג טָאה יז ,םיאמר יד ןופ קיטש

 תא תבהוא הקברו, זיא רעבירעד ,עשר ַא ןייז ןוא תווצמב קדקדמ ַא

 ,(רעצישּפָאר ילתפנ 'ר) ,"בקעי
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 טינ -- "יתאנש ושע תאו בקעי תא בהואו; קוספ רעד טגָאז

 יד בילוצ רָאנ ,ביל םהיא ךיא בָאה םיבוט םישעמ ס'בקעי תמחמ

 -ַאלסָארַאי ןועמש 'ר) .ביל ן'בקעי ךיא בָאה ןיושע ןופ םיער םישעמ

 יב .(רעוו

 יד ןופ ןעדעי ןעפרַאװרָאפ ת"ישה טעוװ ,ל"זח יד ןעגָאז ,דיתעל

 תשודק לע וחמי? ןעגָאז ןעלעוו בקעי ןוא םהרבא ."ואטח ךינב; ,תובָא

 -ַאמ טעװ רעבָא קחצי .ייז ףָארטשַאב ,טגידניזעג ןעבָאה יז --- ,"ךמש

 ט"ּפ תבש) ןעדיא יד רַאפ ןייז ץילממ ןוא ע"שבר ן'טימ תונובשח ןעכ

 ,דניק טכעלש ַא טַאהעג ךיוא ךיא בָאה טָא : ןע'הנעט טעװ קחצי .(ב"ע

 םהיא ךיא בָאה ןעגעווטסעדנופ ,םדו-רשב ַא רָאנ ןיב ךיא ןוא ,ן'ושע

 וד סָאװ ,וד ןוא ,תוגהנתה עטכעלש ענייז ןעגָארטרַאפ ןוא טַאהעג ביל

 ,ביל יאדווא וטסָאה ,ןעדיא יד ,רעדניק ענייד ,חלוסו לחומ ַא טסיב
 ,םיאטח ערעייז ןייז לחומ ייז סיוועג ךָאד וטספרַאד

 ביל טָאה קחצי ."ושע תא קחצי בהאיו; ןופ טשּפ רעד זיא סָאד

 ןיא ןעבָאה דיתעל ןענעק לָאז רע ידכ .ויפב דיצ יכ ן'ושע טַאהעג
 -רָאפ םהיא טעװ רע ןעוו ,ע"שבר םעד ןערעפטנעוצּפָא הנעט ַא ליומ
 רעטָאפ ַא ףרַאד ,דניק טכעלש ַא וליפא זַא --- "ואטח ךינב, ןעפרַאװ
 -שימערּפ ל'ריאמ 'ר) .םיאטח ענייז ןייז לחומ ןוא ןעבָאה ביל ךיוא
 | ,(רענַאיל

 (.אל .הכ) יל ךתרוכב-תא םויכ הרכמ : בקעי רמאיו

 .ןעטלעװ עדייב טימ טלייטעגנייא ךיז ןעבָאה ן'ושע טימ בקעי
 וניבא בקעי .הזה םלוע --- ושע ןוא אבה םִלֹוע ןעמונעג ךיז טָאה בקעי
 ןעבָאה וצ ךילגעמ טינ זיא ןעדיא ַא ראפ זא ,ןהעזעגנייא רעבָא טָאה
 תויולתה תווצמ יד ןופ סעּפע םייקמ טינ זיא רע זיב אבה-םלוע קלח ַא
 "עג בקעי רעבירעד טָאה ,הזה-םלוע טימ תוכייש ַא ןעבָאה סָאװ ,ץרָאב
 ןעכַאמ "םויכ, ןופ תובית ישאר יד ,םויכ יל הרכמ : ץושע וצ טגָאז
 עגיד'הזה-םלוע לעסיבַא רימ ףיוקרַאפ ,"ךבוטמ וגנעתיו ועבשי םלוכ;
 ,(רעצישּפָאר ילתפנ 'ר) .אבה םלוע ןיימ רַאפ ףרַאד ךיא סָאװ ,טייקסטוג

 ויבא םהרבא ימיב ויבא ידבע ורפח רשא תוראבה לכו

 - (זט .וכ) םיתשלּפ םומתס

 ם'ניא ךיז טפיטרַאפ ,טשרָאפעג ,טכוזעג ןעבָאה טכענק ס'מהרבא

 ןעמוקעג ןענייז .טנערעלעג ייז טָאה םהרבא סָאװ הנומא לַאװק םעיינ



 89 ת ו ד ל ו ת

 עלַא יד ןוא טשינרָאג וצ טכַאמעג סעלַא סָאד ןעבָאה ,םיתשילּפ יד
 יז ןעבָאה הנומא רעיינ רעד ןופ תונויער עכיוה ןוא ןעקנַאדעג עפיט
 ,(שודקה דוי) .ןעבָארגַאב טושּפ -- דרע טימ ןעטָאשרַאפ

 (.טי .וכ) םייח םימ םש ואצמיו לחנב קחצי ידבע ןורּפחיו

 ףיוא לַארעביא ךיז טניפעג ,טימ ןעפורעג טרעוו סָאװ ,הרות יד
 ןעמ ףיט יוװ רָאנ ךיז טדנעוו סע .,לעמיה ןערעטנוא דרע רעצנַאג רעד
 סָאװ ,הרות יד ןעסינעג וצ טּכװ ןעמ ךַאלדימרעדמוא יו ןוא טבָארג

 תפש) .ןעבעל ןעכילשנעמ ם'נופ תויח סָאד ,רעטַאװ סָאד יװ טקנוּפ זיא
 ,(תמא

 (.ל .וכ) התשמ םהל שעיו

 רע תעב הדועס ַא טכַאמ סָאװ רעד זַא ,זמר ַא ןיא קוטפ םעד ןופ
 ,הסנרפ ןעבָא ק ענייז הנותח טכַאמ
 ,(רעשזיבשזעמ ךורב 'ר) .ןעקנירט וצ ןוא ןעסע וצ

 (.2 .וכ) ותשיו ולכאיו

 ןעגנערברַאֿפ ןוא ןעקנירט ,ןעסע ,התשמ ַא וצ ן{ קוצי וצ ןעמוק
 וליפא ,טשינ רָאג יװ ךיילג ,ןעדירפוצ ,גיזתור .םולשב ןהעגקעוװַא ןוא
 רעגיזָאד רעד סָאד טניד טָאג ןעכלעװ וצ ,ןעבעג טינ טכַארט ןייק
 רע טָאה ןעמעוו 4 ןעסע ןרַאפ-ןעשַאוועג ךיז רע טָאה סָאװ רַאפ ;קחצי
 רָאנ עקַאט ןעק סָאד ,םולשב ותאמ וכליו -- טשינ רָאג 4? טשנעבעג
 ,(םנוב 'ר יבר) ...יוג ַא

 ,רדנסכלאמ ךינעה יבר רַאפ ךיז טגָאלקעג לָאמַא טָאה הלגע-לעב ַא
 -עגפיוא טָאה ,ןערָאװעג קנַארק זיא רעבעג-חסנרּפ ןייז ,דרעפ ןייז זַא
 ,שנעמ ַא יוװ גינעו ױזַא טסע ןוא דרעפ ַא יו ןעסע וצ טרעה

 -עג יבר רערעדנסכלַא רעד םהיא טָאה --- תמֹא םעד רימ גָאז --
 ? ןעגרָאמירפ ןעדעי טנעה ןוא םינּפ ןייד וטסשַאװ --- טגערפ

 !טשינ זַא ,הדומ ןיב ךיא ---

 ? גָאט ןעדעי וטסנעװַאד ױזַא יו ---
 ןֹוא תילט טימ ,בוטש ןיא ךיא ןעװַאד ,טייצ בָאה ךיא זַא --

 זיולב געוו ןפיוא ךיא ןעװַאד ,טייצ ןייק טינ רעבָא ךיא בָאה ,ןיליפת
 ,ןיליפת ןיא

 ? ןעסע ןכָאנ וטסשטנעב ,ןעסע ןרַאפ ךיז וטסשַאװ --
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 ּפָאק םעד טזָאלעגרעטנורַא הלגעילעב רעד טָאה רעטמעשרַאפ ַא

 .טרעפטנעעג טשינ רָאג ןוא

 יװ ךיז טסרהיפ וד זַא ,דרעפ ם'נופ ןעבָאה וטסליוו עשזסָאװ ---

 לבקמ ריד ףיוא טסעוװ וד זַא .ישנעמ ַא יו דרעפ ןייד טסע ,דרעפ ַא

 דרעפ ןייד טעװ ,שנעמ ַא יװ ךיז ןערהיפוצפיוא האלהו םויהמ ןייז

 ' .דרעפ ַא יו ןעסע ןעביוהנָא קירוצ

 (1 .זכ) רמאל הנב בקעי לא הרמא הקברו

 ,ן'בקעי ןייז דוס הלגמ לָאז הקבר רעטומ רעזנוא סָאװ סע טמוק יװ

 ?ן'ושע וצ טדערעג טָאה קחצי סָאװ

 ךיא בָאה סנעטייוורעדנופ : ן'בקעי וצ טגָאזעג ױזַא טָאה הקבר ---

 ןײרַא רעוא ןיא ליטש סעּפע טעקשוש ,קחצי ,עטַאט ןייד יװ ןעזעג

 טרעהעג ךיא בָאה ,טייוו ױזַא ןופ טָא ןוא יתעמש הנה .ושע רעדורב ןייד

 םורַאד .ןעדער ןעטַאט ןייד ,רבדמ ךיבא תא .,רָאלק ןוא ךיוה ץנַאג

 דוס םעד ךימ ןעמ טסייה םימשה-ןמ זַא טשינ קפס ןייק רימ ייב זיא

 ךל ,טינ טרַאװ ,עמַאמ ןייד רעה ,ןהוז ןיימ רעבירעד ,ןייז הלגמ ריד

 ,(רעוויזירטס רזעילא 'ר) .ותומ ינפל ךכרבי רשא רובעב ,ןאצה לא אנ

 תא יתעמש הנה .רמאל הנב בקעי לא הרמא הקברו

 (.1 .זכ) רמאל ךיחא ושע לא רבדמ ךיבא

 ? קוסּפ ןעבלעז ם'ניא רמאל לָאמ ייווצ טהעטש סָאװ רַאפ

 ֹושע ןוא בקעי ןופ םיכרד ןוא תוגהנתה יד ןענעז זיולב טינ ---

 זיא ןושל רעייז ,רובידה ךותח רעייז ךיוא רָאנ טסַארטנָאק ןיא ןעוועג

 טָאה רע ןוא טרַאצ ,לעדייא ןעוועג זיא עמיטש ס'בקעי .שרעדנַא ןעוועג

 םימכח ירבד --- םיקידצה ךרדכ ,הכר ןושלב ,ליטש ,ןעסַאלעג טדערעג

 טדערעג טָאה ,לוק בָארג ַא טַאהעג טָאה ןעגעגַאד ושע .םיעמשנ תחנב

 ,גיד'תוזע ןוא ךיוה

 םעד םהיא ןופ ןערַאנסיױא בקעי טעװ רעמָאט גידנעבָאה ארומ ושע

 טהעז רע תויה ,ן'קחצי טימ טדערענּפָא טָאה ,תוכרב ס'קחצי ןעטַאט

 יד םהיא ןופ ןערַאנסױא גידנעלעו בקעי זַא ,ןייז ךָאד ןעק ,טשינ

 םהיא לָאז קחצי ידכ ,לוק ךיוה בָארג ןייז ןעריטימיא טעוו ,תוכרכ

 ןעגנערב םהיא טעװ סָאװ רעד זַא ,ןעסיוו םורַאד רע לָאז ,ןענעקרעד טינ

 ןוא בקעי רע זיא בָארג ןוא ךיוה --- רע יו ןעדער טעװ ןוא זייּפש יד

 ,ליטש ןעדער רַאפרעד טעוװ ,זייּפש יד ןעגנערב טעװ רע ןעוו ,ושע ,רע

 ,טדער בקעי יוװ ,גיד'תומיענב
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 הקבר טָאה ,ן'ושע ןוא ן'קחצי ןעשיווצ סעומש ןעגיזָאד םעד טָא
 -נערב טסעוו וד ןעוו --- הנב בקעי לא הרמא הקברו .טרעהעגנייא ךיז
 -ימיא טינ וטסלָאז ,ןעשנעב ךיד לָאז רע ידכ ,ןעטַאט םוצ זייּפש יד ןעג

 ןושלב ,טסדער וד יװ ןעדייר רָאנ .רוביד ןוא לוק ס'ושע ןעריט
 זַא ,ךיחא ושע םע רבדמ ךיבָא תא יתעמש הנה תמחמ .םינונחתו הכר
 םהיא לָאז רע ידכ ,ןעטַאט םוצ זייּפש יד ןעגנערב טעװ ,ושע ,רע ןעוו
 ןייד ןעצונַאב ןוא טסדער וד יװ ןעדער רע טעװ --- רמאל ,ןעשנעב
 ןייד ןיא ןעדער וטסלָאז רעבירעד .ןענעקרעד םהיא לָאז קחצי ידכ ,ןושל
 וד ןוא ושע רעדורב ןייד טדער סָאד זַא ,ןעניימ לָאז קחצי ידכ ,ןושל
 ,(רעװָאסָאק ןמחנ 'ר) .תוכרב יד ןייז לבקמ טסעוו

 (.ט .זכ) םיבוט םיזע יידג ינש םשמ יל חקו ןאצה לא אנ ךל

 (ייזער) םיזע יידג ינש לוטיל הבותכב קחצי הל בתכ ךכש

 ןוא הבותכב קחצי הל בתכ ךכש ,י"שר סָאד טמענ ןענַאװ ןופ
 ? תוכרב יד טימ סָאד טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ

 ךכש ,ן'בקעי ןעשנעב וצ ,ןעוועג זיא הנווכ ע'תמא ס'קחצי ---
 טפערטַאב סע לעיפיו ,/177 טפערטַאב "ידג; .הבותכב הל בותכ
 -וצ ,ילזמ , טפערטַאב סע סע לעיפיוו "77, טפערטַאב "זע, ."בוט;
 "ידגע לָאמ ייווצ .הבותכ יד זיא סָאד ."בוטילזמ, סָאד טכַאמ ןעמַאז
 ,"בקעי, ןעמָאנ רעד טפערטַאב סע ליפיוו ,"188, ןעפערטַאב "זע; ןוא
 ףרַאד קחצי זַא ,הבותכב קחצי הל בתכ ךכש ,י"שר זמרמ זיא סָאד טָא
 .(רעווָאקישזד עלעשוהי 'ר) .ן'ושע טינ ן'בקעי ןעשנעב

 (.זט .זכ) ושע ידגב

 יו .רעזלעב םולש 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה ,ליכשמ ַא דיא ַא

 ,טעדיילקעג ענרעדָאמ ןעהעג סָאװ ןעדיא עטסרעמ יד סָאװ סָאד טמוק

 ? רחסמ ןיא החלצה רעכיג ןעבָאה

 "טנעעג רעזלעב רעד טָאה -- ֹוניבָא בקעי ןופ טמַאטש סָאד --- |

 רעטָאפ ןייז ןופ תוכרב יד ןייז לבקמ ןעגנַאגעג זיא בקעי ןעוו --- טרעפ

 .רעדיילק עשיא יוג --- "ושע ידגב, ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה ,קחצי

 (בכ .זכ) ושע ידי םידיהו בקעי לוק לוקה
 "וצ ךיוא רָאנ ,ן'בקעי ןעגָאלש וצ זיולב טינ ,ושע ידי םידיהו

 ,ןילבולמ יבר) .דחוש םהיא ןופ ןעמענ
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 . "מוא ,דיא ַא טלעדנַאה ןעטייצ ןוא ןעטנעמָאמ עסיוועג ןיא וליפא

 ןוא עטסכילרעניא סָאד ,לוקה ךָאד זיא ,לַאטורב ןוא בָארג ,שיטקַאט

 טלעדנַאה רע וליפא ,ושע ןעגעגַאד .בקעי לֹוק ,םהיא ןיא עגיד'תוימינּפ

 -ַאב םינ ךיז ךָאד רע ןעק ,לעדייא ןוא רַאטינַאמוה ,טנַארעלָאט

 ,((תמא תפש) .ושע ידי םידי יד ןופ ןעיירפ

 רע זיא רענייא טימ .ושע טָאה טנעה ייווצ --- .ושע ידי םידיהו

 ,דניירפ ַא רַאפ ךיז ןעלעטשרַאפ ןוא ןעריזָאּפ וצ יו טסייוו ,דיצ-עדוי ַא

 סָאװ ,טנַאה רעטייווצ רעד טימ לָאז רע ידכ ,ןעגינייּפ ןוא ןערַאנוצּפָא

 תרמשמ) .:ןעדרָאמרעד ןוא ןעגָאלשרעד ,טולב ןוא החיצר טימ לופ זיא

 ,(רמתיא

 (זכ .זכ) וידגב חיר תא חריו
 ,חיר רעייז ןופ ,םידגב ענייז ןענייז סָאד ,ןעשנעמ ןופ םישעמ יד

 רעד רכינ זיא סע ןוא תוגהנתה יד טפָא ןעמ טליפ ,םישעמ ענייז ןופ

 (רעווישטידרעב) .ןעשנעמ ןופ רוטַאנ ןיא רעטקַארַאכ

 (.חכ .זכ) םיהלאה ךל ןתיו

 רַאפ ן'ושע ןופ תוכרב יד ןעמענוצקעװַא לַאפנייא ס'הקבר בילוצ

 לטמ םיהלאה ךל ןתיוא טימ ן'בקעי טשנעבעג קחצי טָאה ,ן'בקעי

 דירת רשאכ היהו, ,טשנעבעג רע טָאה ן'ושע ןוא "ץרָאה ינמשמו םימשה

 טלָאװ .תוכרב עלַא ןעבָאה ושע טעװ -- "ךראוצ לעמ ולע תקרפו

 ןטימ ן'בקעי ןוא ךל ןתיו ןטימ ן'ושע טשנעבעג עקַאט קחצי רעבָא

 טלָאװ ושע לייוו ,תוכרב עלַא טַאהעג בקעי טלָאװ ,"דירת רשאכ היהו;

 ,(דיגמ רעצינעשזָאק) .הרות יד טיהעג טינ עגר ןייא ןייק וליפא

 ןושע ןוא אבה-םלוע טימ ן'בקעי ןשנעב קחצי טָאה טלָאװעג

 טלעוו יד זַא ,טסואוועג טָאה בקעי יוװ ױזַא רעבָא תויה ,הזה-םלוע טימ

 ,גורטַאב ןוא טײקשלַאפ ,ןעגיל ןופ טלעוו ַא ,"ארקשד אמלע,, ןַא זיא

 ןופ תוכרב יד ןעמענקעװַא םייב ךיז טצונַאב בקעי רַאפרעד טָאה

 ,(תמא תפש) .המרמב --- זיא טלעוו יד יװ ,ן'ושע ןופ הזה םלוע

 (ל .זכ) בקעי אצי אצי ךא יהיו
 וישעו ,הרותה ךרד ןופ ןוא רשיה-ךרד ןופ ּפָא טגיונ בקעי ןעוו

 אלא ,ודיצמ ירקת לֵא) טייז רעד ןופ דלַאב ושע טמוק ,ודיצמ אב .
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 ע'לאקזחי 'ר) .ךיז וצ תוחכ ענייז עֶלַא טימ םהיא טּפעלש ןוא (ודצמ

 : | ,(רערימזוק

 ןעגירק לָאז בקעי זַא ,טרהיפעג יױזַא ןויכב טָאה תחגשה יד
 יד ידכ ,תואמר ךרדב רָאנ ,געוו ןעכיילג ןפיוא טינ ן'קחצי ןופ תוכרב יד
 ןעלעוו ייז ןעוו ,טלָאמעד ךיוא ןעדיא יד ףיוא ןייז לח ןעלָאז תוכרב
 טָאה קחצי תעשב םירָאװ .הרותה ךרדב ןהעג טינ ןוא גידניז ןייז
 רעבירעד ,ן'ושע טשנעב רע זַא טניימעג ךָאד רע טָאה ,ן'בקעי טשנעבעג
 יידניז טינ ץלַא ךָאנ רימ ןענייז ,ןייז טינ ןעלָאז רימ גידניז יװ
 ,(םנוב 'ר יבר) .עשרה ושע ןופ רעגרע טשינ ץלַא רעג

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,יד ןעשנעב טפָא טגעלפ אשוז 'ר יבר רעד
 .ױג ַא יװ קרַאטש ןוא טנוזעג ןייז טסלָאז :הכרב ַא ךָאנ םהיא וצ

 ,הכרב רעד ןופ םעט םעד טגערפעגרעביא לָאמַא םהיא ןעמ טָאה
 : טגָאזעג יױזַא רע טָאה

 טרעוו יד טינ טָאה ,הכרב ַא ךָאנ רימ וצ טמוק סָאװ רעד טגה --
 ביוא ןוא .יוג ַא ןופ רעגרע טשינ תוחּפה לכל ךָאד רע זיא ,הכרב ןייק
 לכמ ,קרַאטש ןוא טנוזעג זיא ,טינ הוצמ םוש ןייק טוט סָאװ יוג ַא
 זוצמ זיא'ס עכלעוו סיװעג ךָאד טָאה ,עשד ַא וליפא ,דיא ַא ןכש
 ַא יװ קרַאטש ןוא טנוזעג ןייז טינ רע לָאז סָאװ רָאפ ,ןעוועג םייקמ
 ,.,?וג

 (.גל .זכ) היהי ךורב םג
 םהיא טָאה ,רקיע רעד ןעוועג ןענייז תוכרב יד ןעמעוו ייב ,בקעי

 .ןעגעגַאד ץושע ,ליומ ןעלופ ןוא ןעצרַאה ןעצנַאג ןטימ טשנעבעג קחצי
 -- םימעפ ינבקעיו םעד ןיא יוװ תוכרב יד ןיא ןעגנַאגעג ױזַא טינ זיא
 םהיא ייב ןעוועג ןענייז תוכרב יד ,טרַאנעגּפָא םהיא טָאה בקעי סָאװ סָאד
 ךייש סָאװ ,טגָאזעג קחצי רעבירעד םהיא טָאה ,הגאד עטצעל יד ,לפט ַא
 בקעי סָאװ ,רקיע רעד טסירדרַאפ ךיד ,גינעוו ךיד טרעמיק תוכרב יד
 לָאז ,טשנעבעג ןייז ןיוש רע לָאז ,"היהי ךורב םג; ,טרַאנעגּפָא ךיד טָאה
 (השמ חמשי) .תוכרב יד ןעבָאה ןיוש רע

 היהי ךורב םגי

 טגָאז .וןיפב דיצ יכ ,ושע תא קחצי בהאיו ,טלהעצרעד הרות יד

 ןטימ רעטָאפ ןייז ןערַאנּפָא ןוא ןעגנַאפ וצ יו טסואוועג טָאה ושע ,י"שר
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 תאו חלמה תא ןירשעמ ךאיה אבא; טגערפעג םהיא טָאה רע .לױמ

 ,תווצמב קדקדמ ַא זיא ושע זַא ,טניימעג קחצי טָאה ? ןבתה

 ,הדובע ַאזַא טָאה גנוטיידַאב ַא רַאפ סָאװ ,השק תמאב ךָאד זיא

 ןעוועג זיא סָאװ ,בקעי ןופ הדובע יד יבגל ,יורטש ןוא ץלַאז ן'רשעמ

 ? הרות טנערעלעג ןוא הלילו םמוי ןעסעזעג ,םילהא בשוי ,םת שיא ןַא

 רעסיורג ַא זיא בקעי זַא ,טניימעג טָאה קחצי :ץורית רעד זיא

 ןייק טָאה ,דמערפ ןעצנַאגניא םהיא זיא ןעבעל סָאד ,טלעוו יד ,ןלטב

 ביוא ,תואמרב טינ יאדווא ןוא םינינע עכילטלעוו ןיא טשינ גנורהַאפרעד

 שיא; רעד בקעי סָאװ ,שודיח רעד זיא סָאװ ,טכַארטעג קחצי טָאה ױזַא

 ןעק רע -- + ןָאט רע לָאז ןעד סָאװ ? הדובעה לעו הרותה לע טציז "םת

 .שרעדנַא סעּפע טינ ךָאד

 -נופ ,שנעמ-סטלעוו ַא ,הדש שיא ןַא ןעוועג זיא ,ןעגעגַאד ושע

 ןץ'רשעמ וצ יװ ךיז וליפא טגערפ ,תווצמב קדקדמ ַא רע זיא ןעגעווטסעד

 תוקדצ ס'ושע ןופ ןעטלַאהעג וניבָא קחצי םורַאד טָאה ,יורטש ןוא ץלַאז

 : ,ס'בקעי ןופ יו רערעמ ךס ַא

 ,בקעי זַא ,רעטָאפ ןייז טלהעצרעד ןוא ןעמוקעג רעבָא זיא ושע ןעוו

 ךרוד טָאה ,טרַאנעגּפָא שטנעמ-טלעוו םעד ,םהיא טָאה ,םת שיא רעד

 : טגָאזעג קחצי םהיא טָאה ,תוכרב יד םהיא ןופ ןעמונעגקעװַא תואמר

 בקעי זיא סיוא טזייוו'ס יו ,תועט ןיא טבעלעג בָאה ךיא זַא ךיא עז טציא

 םמוי רע טציז ןעגעווטסעדנופ ,ריד רַאפ ,שטנעמ-סטלעוו רערעסערג ַא

 ןעגױא עניימ ןיא ןָא טציא ןופ רע זיא ,הרות טנערעל ןוא הלילו

 םהיא טמוק ,היהי ךורב םג -- ריד ןופ טצעשעג ןוא בושח רערעמ

 ,(םנוב 'ר יבר) .ריד טינ ןוא תוכרב יד עקַאט

 .דמ .זכ) ךיחא-ףא בוש דע ,ךיחא תמח בושת רשא דע

 ? ןושל עטלעּפָאט סָאד סָאװ רַאפ

 ןייד זַא ,ןעבָאה וטסעװ ןמיס ַא ,ן'בקעי טגָאזעגנָא טָאה הקבר ---

 טסעװ וד ןעוו ,האנש ןייק טינ רהעמ ריד ףיוא טגָארט ושע רעדורכ

 ד"יר) .םהיא ףיוא סורדרַאפ ןייק ןעליפ טינ רהעמ ץרַאה ןייד ןיא

 | .(רעוװָאנישְמַא

 (.המ .זכ) דחא םוי םכינש םג לכשא המל

 ךָאד רע זיא ,ןענע'גרה'רעד ךיד טעװ ושע סָאװ טנעמָאמ ןיא

 (השמ חמשי) .התימ טמוק'ס ןעמעוו ,חצור ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיילג
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 (ומ .זכ) הלאכ תח תונבמ השא בקעי חקול םא
 יד ,"חג יד זיא "םישחנ; ןוא "םישנ,, טרָאװ ןעשיווצ קוליח רעד

 יד ,"םישנ, ןעפורעג ןערעוו ייז ,'ד יכרדב ךיז ןערהיפ סָאװ ןעיורפ
 ןעטורעג ןערעוװ ךילרהע ןוא גידנעטשנָא טינ ךיז ןערהיפ סָאװ ןעיורפ
 ,(ץינעמערקמ מ"ר) ...םישחנ

 (ט .חכ) לאעמשי תב תלחמ

 ס'לאעמשי ייב טיײהקנַארק ַאזַא ,הלחמ ַאזַא ןעוועג ךַאבענ זיא סָאד
 עטעוועדליוועצ ןעוועג ןענייז רעטָאפ רהיא ןוא ןיילַא יז סָאװ ,רעטכָאט
 סיורג טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא ,טריצלָאטש רעבָא טָאה יז ,תושפנ עבָארג
 ץל'השמ 'ר) .ןהוז ס'מהרבא זיא ,לאעמשי רעטָאפ רהיא סָאװ ,הוואנ
 ,(רעצינשזָאק

 -עג ץרוק ןוא רעטצוּפעגסיוא ןַא גָאט-הּפוח ןייז ןיא זיא ןתח ַא
 .ןעשגעב םהיא לָאז רע ,רערימזוק ע'לאקזחי 'פ וצ ןעמוקעג רעטעדיילק
 ןתח ם'נופ גנוטלַאה עגיד'הּפצוח יד טכַארטַאב ע'לאקזחי 'ר טָאה
 :טגָאזעג ױזַא םידיסח עדנעהעטשמורַא יד וצ טָאה ןוא

 ל"זח יד ןעגערפ לאעמשי תב תלחמ תא חקיו קוסּפ ןפיוא ---
 ול ולחמנש דמלמ אלא -- ?המש תמשב אלהו ,המש תלחמ יכו ---
 ,ותּפוח םויב ויתונווע ול ןילחומש ןתחל ןאכמ .ויתונווע לכ

 הנותח ס'ושע טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ ,השק גולפ ןיא ךָאד זיא
 ןעבעגרַאפ טרעװ ןתח ַא זַא ,ןענרעלסױרַא ןעלָאז ל"זח יד ,תלחמ טימ
 .תּפוח םויב םיאטח ענייז

 ןופ ןוייער םעד ךיא העטשרַאפ ,ןתח םעד טציא גידנעעז רָאנ
 תלחמ יו הלכ יד ןוא וׁשָֹע ןַא יו זיא ןתח רעד וליפא ,ל"זח יד
 ערעייז ןערעוו ,הבושת ןעוס עדייב ביוא ןעגעווטסעדנופ ,לאעמשי תב
 .גָאט -הּפוח רעייז ןיא ןעבעגרַאפ דניז



 א ציִו

 (י .חכ) הנרח ךליו

 ןרחל ךליו ןהעטש טפרַאדעג טָאה סע
 ןעגנַאגעג זיא וניבא-בקעי זַא ,זמרמ ָאד זיא הרות יד רָאנ ---

 הרח ,ןרח) .טסבלעז ךיז ףיוא סָארדרַאפ סיורג טימ געוו ןפיוא

 ןעפרַאד לָאז רע זַא ,טרהיפרעד ױזַא טָאה רע סָאװרַאפ (סורדרַאפ

 ,(הׂשמ חמשי) .עמַאמ-עטַאט ןופ ןעפיױלטנַא

 (.אי .חכ) םוקמב עגפיו

 ףיוא זַא ןעטעבעג טָאג טָאה וניבא-בקעי ",הלפת ןושל ,עגפיז,

 לָאז ןעטעב םהיא טעװ ןעמ ואוו ,ץַאלּפ ןעדעי ףיוא ןוא טרָא ןעדעי

 יז זַא ,ןעגָאז ןעשנעמ ביוא זיא רַאפרעד תוליפת יד וצ ןערעהוצ ךיז רע

 רחא םוקמב רעבָא "םרוג םוקמה , לייוו ,ןעניד טָאג טשינ ןענעק

 ןרהא 'ר) .ץורית רעטסוּפ ַא סָאד זיא ,'ה ידבֹוע ןעוועג ייז ןעטלָאװ

 ,(רענילרַאק

 ןופ טמוק סע לייוו ,ןענעװַאד ןעפורעג "הלפת, טרעוו רַאפרעד

 ןעבָאה ןוא ,ןעוועג ןקתמ סָאד ןעבָאה םישודקה:תובָא יד ,"ןנהבאד,

 קורדסיוא ןַא טניפעג שנעמ רעדעי זַא ,הליפתב חכ ַאזַא ןעבעגעגניירַא
 ,(רעכסישּפ לאימחרי יבר) .השקב ןייז רַאפ

 ןוא ןעטלַאהעג ךילרעהפיואנוא ןענעװַאד ןתעב טָאה רעקצָאק ַא
 ךיז דיסח רערעדנַא ןַא טָאה "! עטַאט; --- םלוע לש ונובר םעד ןעפור
 ,עטַאט ןייד טינ רָאג ע"שבר רעד זיא רעמָאט : טרעזייבעגנָא םיא ףיוא
 םוקמ לש ונוצר ןישֹוע ןיא לארשיש ןמזב, .ןעגָאז ל"זח יד יװ
 ."םינב אלו ,םידבע םיארקנ

 ףרואוורָאפ ןעזיב םעד גידנערעהרעד רעקצָאק עלעדנעמ 'ר
 : טגָאזעג ןוא ןעגירשעגנָא םיא טָאה דיסח ןייז ןופ
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 יױזַא טיירש'מ ,"עטַאט; ןעיירש רע לָאז ,טשינ םהיא רעטש --
 ...עטַאט ַא טרעװ רע זיב ,עטַאט גנַאל

 -עגסיוא סנגעוורעטנוא ןָאמנייא זיא רעווישטידרעב קחצי יֹול 'ר
 ,טנָאקעג טינ םהיא טָאה'מ ואוו ,אינסכַא ןַא ןיא ןעגיטכענוצרעביא ןעמוק
 גיאייברעד ַא ןיא ןערָאפעג ןענייז סָאװ םירחוס עכילטע טימ ןעמַאזוצ
 ,ןענַאטשעגּפױא םירחוס יד ןענייז רחשה תולעכ .דירַאי פיוא לעטעטש
 רענייא טָאה ,ןיליפת רָאּפ ןייא יו רחעמ ןעװעג סינ זיא'ס יװ ױזַא
 םורַאד יז ןעבָאה ,ןענעװַאדּפָא טעװ רעטייווצ רעד זיב ןעטרַאװ טזומעג
 'ר טָאה ןענעװַאד ןכָאנ .ןענעװַאד סָאד טּפַאכעגּפָא גידנוזּפחב לענש
 גידנעלמַאטש ןעבױהעגנָא ןוא טיילעגנוי ייווצ ןעפורעגוצ קחצי יול
 עכילדנעטשרַאפמוא עבלַאה גידנעגנערבסױרַא טנעה ענייז טימ ןעגעװַאב
 ; ,רַאװ:ַאמדָאלב ,דיק ,ילב ,עלביַאבדַאמ --- ןעגנַאלק

 טָאה טשרע טָא .ןערָאװעג טיילעגנוי יד ןענייז ענעקָארשרעד
 רע טָאה ,ןלצל-אנמחר גנולצולּפ ןוא םדָאה-דחאכ טדערעג דיא רעד
 ,ךיילטימ סיורג ןעזיװעגסױרַא םהיא ייז ןעבָאה .ןושל סָאד ןערָאלרַאפ
 .טגנַאלרַאפ רע סָאװ טנעה יד טימ ןעזייו לָאז רע םהיא ןעטעבעג
 גידנעלמַאטש לענש טרעהעגפיוא טינ רעבָא טָאה רעווישטידרעב רעד
 ,רעטרעוו עכילדנעטשרַאפמוא עטקַאהענּפָא עבלעזיד ,ןעדער וצ

 ןייא טָאה --- ! עגושמ ךַאבענ זיא דיא רעד זַא ,שרעדנַא טינ --
 .ןעטייווצ םוצ טגָאזעג ןַאמרעגנוי

 רעווישטידרעב רעד טָאה --- ,עגושמ טינ רָאג ןיוש ןיב ךיא ---
 סָאװ סָאד טמוק יװ -- טרעפטנעענּפָא ןושל"רָאלק טימ גיסָארדרַאפ
 עבלעזיד טימ .ןושל עגידנעלמַאטש סָאד טשינ טהעטשרַאפ רהיא
 טדערעג סָאװ רָאנ ךָאד רהיא טָאה ,רעטרעוו עטקַאהעגּפָא ,עטלעקערבעצ
 ,םימלוע לכ ארוב םֹוצ

 -העטשרַאפ ,טיילעגנוי ייווצ .יד ןעבָאה --- ? רהיא טניימ סָאװ ---
 זַא -- טרעפטנעעגּפָא םהיא ףרואוורָאפ סרעווישטידרעב םעד גידנע
 ןהעזעג רהיא טָאה ?ןעגַאטשרַאפ טינ זנוא טָאה םלוע לש ונובר רעד
 טיירש רָאנ ,ןעדער טינ ןעק ןוא עלעגיוו ןיא טגיל סָאװ דניק ןיילק ַא
 עטסערג יד ,"ַאג"ַאריַאב-ַאמ, -- ןעגנַאלק עכילדנעטשרַאּפמוא טימ
 .רַאפ דניק סָאד סָאװ ןהעטשרַאפ טינ ןעלעװ עטנרעלעג ןוא םימבח
 רעטומ ןוא רעטָאפ ,ךלימ רעדָא רעסַאװ ,ליו רע סָאװ --- טגנַאל
 תועונת ס'דניק ם'נופ ןעסיוו ףכית ייז ןעלעוו ,ןהעגוצ רָאנ ןעלעוו
 ס'טָאג ןענייז רימ .זנוא טימ זיא ױזַא ,ךכ .ליװ דניק סָאד סָאװ
 סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רהיא .רעטָאפ רעזנוא זיא טָאג ,רעדניק
 טינ ,רעדניק ענייז רעבָא טהעטשרַאפ טָאג ,טנעװַאדעג ןעבָאה רימ
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 רימ ןעוו וליפא תושקב ערעייז טסייוו רָאנ ,תועונת ערעייז ךרוד זיולב
 .ךַארּפש רעגידנעלמַאטש רעטקַאהעגּפָא ַאזַא ןיא םהיא וצ ןעטעב

 -עגנוי יד ןופ רעפטנע םעד טרעהעג טָאה רעווישטידרעב רעד ןעוו
 חסונ ןעגידנעטש ןייז טול שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג זיא סָאװ טייל
 -עג ,ןעמונעגמורַא ייז רע טָאה ,ןעדיא ףיוא ןייז וצ תוכז-דמלמ --
 ,דיירפ ןוא החמש סיורג רַאפ טזדלַאהעג ןוא טשוק

 טלעוו רעד ןופ רעגייטש רעד -- "הּפ לכ תלפת עמוש התא יכ,
 יד ןערעוו ,טפַאשלעזעג ןיא דייר ע'סואימ טדער שנעמ ַא ןעוו זַא ,זיא
 "! סואימ ,! עפ, --- שנעמ םעד וצ ןעיירש ןוא טכַארבעגפיוא רערעהוצ

 וד עמוש התַא יכ ,גיד'תונמחר ױזַא טסיב וד :טָאג וצ רימ ןעגָאז
 רעד ןיא וליפא סָאװ ןעשנעמ ןופ ןעמוק סָאװ תוליפת יד טסרעה
 על'השמ 'ר) !"עפ ,, --- ייז וצ ןעמ טיירש ,ןעדער ייז ןעוו טפַאשלעזעג

 .(רערובמַאס

 .אי .חכ) אוהה םוקמב בכשיו

 טָאה טָאג זיב ,טרָא ןעגיזָאד םעד ףיוא טגיײלרַאפ ךיז טָאה בקעי
 םעד ףיוא ,הילע בכוש התא רשא ץרָאה, ,ןייז חיטבמ טזומעג םהיא
 ריד ךיא לעװ ,הננתא ךל ,טגיײלרַאפ ױזַא ךיז טסָאה וד סָאװ דנַאל
 ,((רעקצָאק) *!ןעבעג סָאד

 (.בי .חכ) הצרא בצומ םלס

 ,ןעשנעמ ןופ המשנ יד ,ושארו .,הצרָא בצומ ,ףוג רעכילשנעמ רעד

 | ,(תמא תפש) .המימשה עיגמ

 בצומ ,הכלמ' הול' תדועס' תובית ישאר יד ןעכַאמ ."םלס,
 ןוא ןעסע טימ .,תויצראב הדועס יד טייקמ זיא ןעמ שטָאכ ,הצרָא
 יד ֹוצ ,הוצמ יד רעבָא טכיירגרעד ,המימשה עיגמ ושארו .ןעקנירט
 םינאלמ יד .םידרויו םילוע םיהלא יכאלמ הנהו .םינוילעה תומלוע
 ןעהעג ,תבש תלבק וצ טכַאנ רַאפ גָאטיײרפ רעטנורַא ןערעדינ סָאװ
 ?ארשי 'ר) ,הכלמ הולמ תוצמ ןייז םייקמ ךרוד לעמיה ןיא ףױרַא קירוצ
 | .(רענישזיר
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 המימשה עיגמ ושארו הצרא בצמ םלס הנהו

 הגרדמ ַא ןופ טמוק דלעג םגה ,(ט"העב) ?ןוממ , אירטמגב "םלוס,
 גנוקריו ןייק ןעק'ס זַא ךיז טכוד סע ןוא דרע רעד ןופ ,הנותחתה
 ,הרות יד זנוא טגָאז ןעכַאז עשילמיה וצ ךייש סָאװ ןעבָאה טשינ
 ןעבעג ךרוד ,דלעג ןופ רעטייל רעד ךרוד ",המימשה עיגמ ושארו,
 עשילמיה עטסכעה יד ןעכיירגרעד ןעמ ןעק ,םיבוט םישעמו ,הקדצ
 ,(םירפא הנחמ לגד) ,הגרדמ

 ןעסייוו ייז לייו -- םפוגמ רתוי םנוממ םהילע ביבח םיקידצ
 ןעמ ןעק ףוג ןט"ימ סָאװ ,דלעג) .םימ ןַאטפױא ןעק ןעמ סטוג לעיפיוו
 (רענשטנעל ל"מר) .,ןָאט טינ סָאד

 רע טעװ ;" חצרא בצומ, זַא ,רעכיז ךיז ייב טסייו דיא ַא ןעוו
 ,(רעשזובשזעמ ךורב 'ר) ,"המימשה עיגמ, ןייז טייצ רעד טימ

 שנעמ ַא ביוא .תולעמ ענייז רכינ זיא ןעשנעמ ןופ תומולח יד ןופ
 ,תומולח ענייז ןענייז ,עגילייה ןענייז תונויער ענייז ,הגרדמ- לעב ַא זיא
 ,ןהכה קודצ 'ר) .?ןילע בצנ 'ה הנהו;

 -(גי .חכ) הילע בכוש התא רשא ץראה
 ,ףױרַאד טגיילרַאפ יֹוזַא ךיז טסָאה וד סָאװ ,לארשי-ץרא דנַאל סָאד

 סָאד טגיילרַאפ ױזַא ךיז וטסָאה ןעבעג סע ריד ךיא לעװ ,הננתא ךל
 ,(דיגמ רעצינעשזָאק) ןעמוקַאב סָאד וטסעװ ,ןעמוקַאב וצ דנַאל

 (די .חכ) ץראה רפעכ ךערז היהו
 5פשב ןייז ןעלעוו רעדניק ענייד ןעוו ,ןעטייצ ייז ןעלעוו סע

 ןערעוו טנעכעררַאפ םלועה-תומוא יד לייב ןעלעוו ייז .ץרָאה רפעכ ,בצמה
 ,(רעשירַאבז יבצ באז 'ר) .טשינירָאג רַאפ

 (זט .בכ) ותנשמ בקעי ץְקי
 "עדנַא ןַא ןעוו .ן'בקעי ןופ תווינע סָאד הרות יד זנוא טלהעצרעד

 ,םהיא וצ ןעזיװַאב ךיז טָאה טָאג זַא ,םולח ַאזַא ט'מולח שנעמ ןער
 סיורג ךיז טָאטשנָא ,רעבָא בקעי ,ןעטלַאהעג סיורג ךיז סיוועג רע טלָאװ
 ,(תמא תפש) .דחפ ַא ןעלַאפַאב רָאג םהיא זיא ,דאמ ארייו ,ןעטלַאה וצ
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 ותנשמ בקעי ץקיו

 רעד .רעביא ךיז טקעוו ,טכַאנייב טּפָאלש רע זַא ,שנעמ רעדעי

 י"םימש-אריא ַא ,רעמורפ ַא זיא שנעמ רעד ביוא ,זיולב זיא קוליח

 שי ןכָאק טגָאז ןוא טנעה יד ףכית רע טשַאװ ,רעביא ךיז טקעװ רע זַא

 ףענעװַאד ןוא ןענרעל ךיז טצעז ,ףיוא ךיז טביוה ,"הזה םוקמב 'ה

 ,טכַאנ ןעטימניא רעביא ךיז טקעוו רע זַא ,רעטסָארּפ ַא שנעמ רעד זיא

 טשרע טּפָאלש ןוא טייז רערעדנַא רעד ףיוא רעביא ךיז רע טהערד

 .(רענַאילשימירּפ ל'ריאמ 'ר) . .. רעקַאמשעג

 רמאיו ותנשמ בקעי ץקיו

 יַא ןעװ ,םעד ןופ רימ ןענרעל ."רובצ, תובית:יפוס יד ןעכַאמ

 ,ארובה-תדובעב ןייז רבגתמ ךיז ליוו;ףוא ףָאלש ןופ .טכַאװרעד שנעמ

 .(רעצװָארטסָא הירמש לאומש 'ר) .רוביצב ןייז ללּפתמ רע לָאז

 טָאה בקעי סָאװ רהָאי ןעצרעפ עצנַאג יד --- ותנשמ בקעי ץקיו

 ןעפָאלשעג טינ רע זיא ,רבעו םש לש שרדמה-תיב ןיא טנערעלעג

 ןעמוקעג זיא בקעי זַא .ת"ישה תדובע ןיא ןייז וצ קיספמ טינ ידכ

 ,ןהעזעג םולח ןיא טָאה ןוא ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא זיא ןוא אוהה םוקמב

 טשרע בקעי טָאה ,ותנשמ בקעי ץקיו .םידרויו םיִלֹוע םיהלא יכאלמ

 םוקמב 'ה שי ןכָא ,טגָאזעג טָאה רע ןוא רמאיו ,ףָאלש ןופ טכַאװרעד

 ,ע"שבר םעד ןעניד ןעמ ןעק ףָאלש ןיא ךיוא זַא ,סָאד טסייה --- ,הזה

 עצנַאג יד טסואוועג טשינ רָאג ךיא בָאה םעד ןופ ןוא ,יתעדי אל יכנאו

 .רבעו םש לש שרדמה תיבב טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ רהָאי ןעצרעפ

 ,(לארשי בהוא)

 (כ .חכ) רמאל רדנ בקעי רדיו

 ןעניפעג ךיז טעװ שנעמ ַא ןעוו זַא ,תורודל טגָאזעגנָא טָאה בקעי

 ,(תמא תפש) .הקדצ ן'רדנ הליפת תעשב רע לָאז ,הרצ ַא ןיא

 (.כ .חכ) שבלל דגבו לכאל םחל יל ןתנו

 ? ןעניואוו וצ ואוו זיוה ַא ןעטעבעג טינ וניבָא בקעי טָאה סָאװרַאפ

 יתבו תויסנכ יתב יד ןענייז ןעגנוניואוו ס'בקעי זַא ,ץורית רעד זיא

 ,(דיגמ רעצינשזָאק) .תושרדמ
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 שבלל דגבו לכאל םחל יל ןתנו

 טנוזעג ןייז ןעלָאז ןעדיא יד זַא ןעטעבעג טָאג טָאה וניבא בקעי

 .ןעדיילקוצנָא רעדיילק ןעבָאה ןעלָאז ןוא טיורב ןעסע ןענעק ןעלָאז ןוא

 (רענשטנעל ל"מר) .ןע'נוכשמ'רַאפ ןעפרַאד טינ ייז ןעלָאז

 ןוא טנייה רַאפ טיורב ןעטעבעג טָאה וניבָא בקעי -- לכאל םחל
 זיא ,ןעגרָאמ ןרַאפ טנייה טגרָאז סָאװ רעד לייוו ,ןעגרָאמ רַאפ טינ
 ,(תמא תפש) ."הנמא ינטקמ;,

 ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ יד ('ד ז"ט םילהת) "ורהמ רחא םתובצע וברו;
 רחַא ןע'הגאד ןיא דימת ייז ןעטלַאה ןעגעווטסעדנופ ןוא חוירב הסנרּפ
 -נעמ עכלעזַא ,דיתע ןרַאפ ,רעטעּפש ןרַאפ ,ןעגרָאמ ןרַאפ --- ורחמ
 .(רענישזיר לארשי 'ר) .םלוע לש ונובר ןיא ןוחטב ןייק טינ ןעבָאה ןעש

 שבלל דגבו לכאל םחל יל ןתנו

 -לָאװ ,ןהעטש טינ ןעלָאז ,שבלל --- לכאל ,רעטרעוו ייווצ יד ןעוו

 דגב ַא ןוא ןעסע םוצ ויא טױרב זַא ,טסואוועג טינ ןיילַא רימ ןעט

 ? ןעדיילקוצנָא זיא

 רָאג ייז טלהעפ'ס ,בוט-לכ ןופ ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ ןַארַאפ---

 טינ ןענעק ןוא טיטעּפַא ןייק טינ ןעבָאה ,קנַארק רעבָא ןענייז ,טשינ

 -רַאפ סָאװ ,ןעשנעמ ענעכָארבעצ ןוא עקנַארק ןַארַאפ ןענייז ױזַא .ןעסע
 יד ףיוא ןעגנעה רעדיײלק ערעייז ןוא טעב ןיא סנעטסרעמ ןעגנערב

 םהיא לָאז רע טָאג ייב ןעטעבעג ֹוניבָא בקעי םורָאד טָאה .טנעוװו
 ןעסע םוצ טיטעּפַא ןַא ןעבָאה ןוא ןייז טנוזעג לָאז רע ,טיורב ןעבעג

 דגב םעד ןענעק ןוא טנוזעג ןייז לָאז רע ,דגב ַא ןעבעג םהיא לָאז ןוא
 ,(סידיב קחצי 'ר) .ןעגָארט

 ,רעניזדַאר רעה ןושרג 'ר רַאפ ךיז טגָאלקעג לָאמַא טָאה דיסח ַא|

 ֿג ,הסנרּפ ןייק טינ טָאה רע זַא

 ?וטסיב טנוזעג ,ונ ---

 .ת"ישה וצ קנַאד ַא ---

 ?וטסָאה ןעסע םוצ טיטעּפַא ---

 ,ןעגידניזרַאפ וצ טינ .ה"ב ---

 ,לעבור 600 ךָאד וטסגָאמרַאפ .ןַאמירָא ןייק טינ ךָאד וטסיב --|
 טימ דיסח רעד טָאה -- ?ןענַאװ ןופ ? ױזַא יװ ,שטייטס ---

 ,טגערפעג גנורעדנואוורַאפ
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 טָאה ןוא דיא ַא ןעוועג רימ ייב ָאד זיא ןעטכענ ,ךָאד טסרעה ---

 םוצ טיטעּפַא ןייק טינ טָאה ,ונילע אל ,יורפ ןייז זַא ,טלהעצרעד רימ

 טנָאנ תואופר טימ םיריוטקָאד טסָאקעגּפָא ןיוש םהיא טָאה'ס ןעסע

 ףעסע םוצ טיטעּפַא ןייק טינ ץלַא ךָאנ טָאה יז ןוא לעבור 600 ןופ

 לעבור 000 יד ךָאד וטסגָאמרַאפ ןעסע םוצ טיטעּפַא ה"ב טסָאה וד זַא

 ,םיטעּפַא ןַא רַאפ ןעלָאצַאב טפרַאדַאב טסלָאװ וד סָאװ

 טױל ,שבלל דגבו ,לכאל םהל :ןעטעכעג טָאג טָאה וניבָא בקעי

 (רעוװעלעל דוד 'ר) .רחעמ טינ -- ן'תוכרטצה ענייז

 שבלל דגבו לכאל םחל יל ןתנו

 ךיילק ַא ןוא ןעסע םוצ זיא טיורב זַא ,טשינ סָאד טסייוו רעוו

 / +?ןעדיײלקוצנָא זיא
 טסלָאז ,םחל יל ןתנו ,ע"שבר םייב ןעטעבעג טָאה וניבָא בקעי --

 ןעבעג וצ ערעדנַא ךיוא גונעג ןעבָאה לָאז ךיא ,לכאל ,טיורב ןעבעג רימ

 ךיא ,שבלל ןעבעג רימ וטסלָאז שובלמ ַא ןוא -- דגבו ,ןעסע םוצ

 יָאסַאס ל"מר) .ןעדיילקוצנָא ןעבעג וצ ערעדנַא ךיוא גונעג ןעבָאה לָאז

 ,(רעוו

 תובית ישאר יד .,(לאומש) "בבלל הארי 'הו םיניעל הארי םדָאה,
 טָאה סאוו שנעמ רעד ביוא ."תיב , "דגב , "םחל; ןעכַאמ "בבל, ןופ
 ,לעיפוצ ןעגנַאלרַאפ טינ ןוא ס'מענעי וצ ןעטסולג וצ טינ ןעגיוא ענייז
 ןענייז סָאװ ,ןעכַאז עטנָאמעדנעביױא יירד יד זעבעג ת"ישה םהיא טעוו

 .רעצישזדָאמ לארשי 'ר) .שנעמ ןרַאפ ןעשינעפרעדַאב עטסגיטיונ יד !

 -סיוארָאפ ןעבָאה ייז .םיאיבנ ןעוועג תובָא ערעזנוא ןענייז ,עודיכ
 וניבָא בקעי טָאה האובנב .רוד ןעטצעל ן'זיב טפנוקוצ יד ןהעזעג

 טיורב ןעבָאה ֹוצ זַא ,טייצ ערעטיב ַאזַא לָאמ ַא ןייז טעוו'ס זַא ,ןהעזעג
 עסיורג רָאג יד ןופ ןייז טעוװ ,ןעדיילקוצנָא שובלמ ַא ןוא ןעסע םֹוצ
 לכאל םחל -- ןעטעבעג רע טָאה טייצ רענעי רַאפ טָא ןוא ןעכַאז
 ,(שודקה דוי) .שבלל דגבו

 (.אכ .חכ) םולשב יתבשו

 טָאג טָאה וניבָא בקלעי ,"שובלמ , ןעכַאמ "םולשב;, תויתוא יד

 .שובלמ ַא רַאפ ךיוא רָאנ ,השודק לש שובלמ ַא רַאפ זיולב טינ ןעטעבעג

 ,(רעצינשזָאק על'השמ 'ר) ,דובכ לש
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 יבא תיב לא םולשב יתבשו

 ?ימא תיב לא אלו ,יבָא תיב לא סָאװ רַאפ
 ,םאה יחא ירחא םיכלוה םינב בור זַא ,טסואוועג טָאה בקעי ---

 וצ ןערעקקירוצ ךיז םולשב לָאז רע ,ןעטעבעג טָאג רַאפרעד רע טָאה
 ןייז ןופ םישעמ יד ןופ ןענועלּפָא ךיז טינ ןוא זיוה סרעטָאפ ןייז
 ,(רעװָאסַאק ךורב 'ר) .ןבל רעדורב סרעטומ

 יל 'ה היהו .לארשי ץרא ןייק --- יבָא תיב לא םולשב יתבשו
 המוד ,ץרָאל ץוחב רדה לכ לייו .טָאג ַא ןעבָאה ךיא לעװ ,םיהלאל
 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) ,הולא ול ןיאש ימכ

 (ב .טכ) םירדעה וקשי אוהה ראבה ןמ
 טָאה ,טפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא קילב ןקידנעגנירדכרוד ןייז טימ

 ןעלָאז ,ןעטייצ עלַא ןיא ןוא תורוד עלא ןיא זַא ,טגָאזעגנָא וניבָא בקעי

 ראבה ןמ לארשי ןאצ יד ןעקנירטנָא רודה יגיחנמ יד ,לאושי יעור יד

 ,(םירפא הנחמ לגד) .הרותה ראב ןעכילּפעשרענוא ם'נופ --- אוהה

 (ב .טכ) ראבה יפ-לע הלודג ןבאהו

 .ןענעוַאד םוצ טמוק'ס ןעוו ,ליומ ןעכילשנעמ ןפיוא טגיל ןייטש ַא
 -הנומש רַאפ רַאפרעד רימ ןעטעב .בלבש הדובע .,הנווכ טלעפ סע
 םענ ,ןעּפיל עניימ ןעפע ,םלוע לש ונובר -- חתפת יתפש יגדא : הרשע

 לָאז ליומ ןיימ זַא ,ךתלחת ד"יגי יפו ,ליומ ןופ ןייטש םעד רעטנורַא
 (תמא תפש) .,ביול ןייד ןעגָאז הנווכב ןענעק

 ן'תעב זַא ם"ירה ישודיח ןרַאפ ךיז טגָאלקַאב לָאמַא טָאה דיסח ַא
 תובשחמ .תונויער ענייז ןערירטנעצנָאק וצ רעווש םהיא זיא ןענעוװַאד
 ,הנווכב ןייז ללּפתמ לָאז רע טינ ןעזָאלרעד ,חמ ןייז לבלבמ ןענייז תורז

 -ָארדרַאפ ם"ירה ישודיח רעד םהיא טָאה --- ?וטסליװ סָאװ ---
 ןעגעוו וטסכַארט ןעגרָאמהירפ ןעצנַאג םעד -- טרעפטנעענּפָא גיס
 ,ןעטייקשירַאנ עשרעדניק טימ ןעמונרַאפ זיא ּפָאק ןייד ,םיתוטש יילרעלכ
 ץנייד רַאפ ריד וצ תונעט ןעבָאה לָאז ע"שבר רעד סָאװ טָאטשנָא זַא
 ,..!טָאג וצ תונעט ךָאנ וטסָאה ,ןעיירע'תוטש ןוא תויוז תובשחמ
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 (ז .טכ) הנקמה ףסאה תע אל |
 טסלָאז וד ,טייצ יד ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא'ס ביוא ,םלוע לש ונובר

 וכלו ןאצה וקשה ,ןעזיילסיוא ייז ןוא תולג ןופ ןעלמַאזנייא ןעדיא יד

 -ערּפ ל'ריאמ 'ר) .חווירב הטנרּפ לייוורעד שטָאכ ייז ביג ָאט -- וער

 ,(רענַאילשימ

 (.בי .טכ) אוה היבא יחא יכ לחרל בקעי דגיו

 ןעגָאז ל"זח יד תויה ,ןערעהוצנָא ןעבעגעג ןע'לחר טָאה בקעי
 זיא רע םגה ,ןעסיוו רעבירעד יז לָאז ,םאה יחא רחא םיכלוה םינב בור
 רעד ןופ תואמר קלח ַא ךיז ןיא רעבָא רע טגָאמרַאפ ,םת שיא ןַא
 | ,(דיגמ רעצינעשזָאק) .ןבל --- רעדורב סרעטומ

 (.די .טכ) התא ירשבו ימצע ךא
 טזומעג טָאה רע זַא ,ןע'נבל טלהעצרעד טָאה בקעי יו םעד ךָאנ

 טרַאנעגסיױא םהיא ןופ טָאה רע לייוו ,ושע רעדורב ןייז ןופ ןעפיולטנַא

 בָאה טרעהעג ,רָאג ױזַא ,ךַא :טרעפטנעעג ןבל םהיא טָאה ,הרוכב יד

 ימצע ףוסל ,להוא בשוי ַא ,םת א דיא ַא טסיב וד זַא ,ריד ןופ ךיא

 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) !ךיא יוװ רעכלעזַא רָאג וטסיב .התא ירשבו

 ?זי .טכ) תוכר האל יניעו

 טַאהעג ביל טשינ בקעי טָאה ,"תוכר האל יניע, לייוו רַאפרעד טינ
 'ר) .תואמר ס'ןבל ןיא טגילײטַאב ךיז טָאה יז לייו רָאנ ,ן'האל

 ,(רעשזדרָאבשזערּפ על'היעשי

 (זי .טכ) הארמ תפיו ראת תפי
 זַא ,היאר ַא ןענַאד ןופ זיא ."המותי; תובית ישאר יד ןעכַאמ

 .טבעלעג טינ טָאה רעטומ רהיא -- םאמ המותי ַא ןעוועג זיא לחר

 ,(דיגמ רעצינשזָאק)

 (.חי .טכ) רחא שיאל התוא יתתמ ,ךל התוא יתת בוט

 ריזחמ םיא חכב יז זיא ,עשד ַא טימ הנותח טָאה יז זַא תקדצ ַא

 תעשרמ ַא יז ןוא קידצ ַא זיא ןַאמ רעד ןעוו ,טרעקרַאפ ,ןייז וצ בטומל
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 ןהעזעג טָאה ןבל ןעװ .תקדצ ַא רַאפ יז ןעכַאמ וצ תלוכיב רע זיא
 ַא זיא לחר זַא ,טסואוועג רעירפ ןופ טָאה רע ןוא קידצ ַא זיא בקעי זַא
 זַא רעכיילג ןיוש זיא'ס ,ךל התא יתת בוט :טגָאזעג רע טָאה ,תקדצ
 רעדייא ,רחא שיאל התוא יתתמ ,ןעבָאה הנותח עדייב טלָאז רהיא
 ןוא קידצ ַא רַאפ םהיא ןעכַאמ ןוא עשר ַא טימ ןעבָאה הנותח לָאז יז
 ,תקדצ ַא רַאפ יז ןעכַאמ ןוא ,תעשדמ ַא טימ ןעבָאה הנותח טסלָאז וד
 -ַאב עדייב ךייא ןופ ןעמוקסיורַא הלילח ךָאנ ךָאד ןעק טלָאמעד לייוו
 . ,םנוב 'ר יבר) .םיקידצ טימ טלעוו ַא רעדנוז

 (ב .טכ) התוא ותבהאב םידחא םימיכ ויניעב ויהיו

 ןוא עגיד'תוימשג ןעשיווצ ,קוליח םעד ןהעז ןעמ ןעק ןענַאד ןופ
 ,טרעקרַאפ ןייז טפרַאדַאב ךָאד טָאה תמאב לייוו .הבהא עגיד'תוינחור
 םהיא ייב טפרַאדַאב גָאט ַא טָאה ,ןע'לחר וצ בקעי ןופ הבהא רעד בילוצ
 .געט עגיצנייא ןעביז יו רהָאי ןעביז יד טינ ,רהָאי ַא יװ ןהעזסיוא
 ,(לארשי בהוא)

 (.אל .טכ) האל האונש יכ 'ה אריו

 טימ גיד'תוימשג-ולכ זיא סָאװ ,הבהא זַא ןענַאד ןופ רימ ןעהעז
 רעבָא הבהא יד ,רהָאי ַא יו גָאט ַא עקַאט זיא הוואת רעכילנעזרעּפ
 -נעגייא ןייק וצ טינ טבערטש עגיטסייג ַא ,עגיד'תוינחור ַא זיא סָאװ
 רעייט ןוא גילייה זיא הבהא ַאזַא ,הואת עשיזיפ יד ןעגיטעז וצ ,טייקגיצונ
 גיטסייג ,גיד'תמא טָאה'מ סָאװ ןָאזרעּפ רעד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא
 ןהעזסיוא הוואת עגיד'תוימשג יד ייב יוװ ןעלָאז געט יד טָאטשנָא ןוא ביל
 עגיטכירפיוא ַאזַא טָא ןוא .געט יו סיוא ןערהָאי יד ןעהעז ,ןערהָאי יו
 רעבירעד ,ןע'לחה טימ ן'בקעי ןעדנוברַאפ טָאה הוואת עגיטסייג
 ,(לארשי בהוא) .םידחא םימי יװ ןעוועג םהיא ייב רהָאי ןעביז יד ןענייז

 ןעפרַאװ לָאז ,וניבָא בקעי יװ קידצ ַאזַא ,סָאד טמוק יװ ,ןכתיה
 ?ןעבָאה וצ טנייפ יז ,יורפ ןייז ףיוא ןח'מוא ַאזַא

 .אנוש ַא ךיז ןיילַא 'ה דבוע ןַא זיא סָאװ קידצ רעדעי זיא ,עודיכ --
 זַא ,גידנעטש םהיא ךיז טכוד'ס ןֹוא תונורסח ךיז ייב רע טניפעג דימת
 ןעוועג זיא תינקדצ ַאזַא טָא .םשה-תדובעל בוח ןייז אצוי טינ זיא רע
 יכ ,ןהעזעג טָאה טָאג ,'ד אריו : קוסּפ ןופ שוריּפ רעד סָאד זיא .האל
 ,לטבמ ןיילַא ךיז זיא יז ,תינקדצ עסיורג ַא זיא האל זַא ,האל האונש
 (רעװָאנַאמיר שריה 'ר) .המחר תא חתפיו ,טְנייַפ ןילַא ךיז טָאה יז
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 (.27 .טכ) יכנא האונש-יכ

 ? טנייפ יז טָאה ןעמ זַא ןעמהירַאב ךיז סעוו יורפ עכלעוו

 האל יניעו; ,םוגרת רעד טכַאמ "תוכר האל יניעו; קוסּפ ןפיוא ---

 לָאז יז ידכ ,ןענייוו ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה האל סָאװ סָאד ,"ןיאי

 ןעגױא ערהיא ןופ טייקבירט יד טָאה ,ן'ושע ןערעוו ןעלעפעג טינ

 האל טָאה סָאד טָא ןוא ,ןח ןערעדנוזַאב ןוא טייקנייש רהיא ןעבעגעגוצ

 ךיז ,ןענרעלּפָא ךיז ןעלָאז רעטכעט עשידיא ידכ ,טכַאמעג םסרפמ

 ןעלַאפוצנײרַא טינ יבַא ,ןעכַאמ סואימ ךיז ןיילַא ,ןייז וצ שפנ-רסומ

 .(רענַאילשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .ןַאמ םענעברָאדרַאפ ןוא ןעטכעלש ַא וצ

 (.ב .ל) לחרב בקעי-ףא רחיו |

 ןעוו ןעבָאה ןעלָאז ייז ,טינ ןעמ טניפעג תובָא יד ןופ םענייק ייב

 ,"לחרב בקעיףַא רחיו, ןעמ טניפעג ן'בקעי ייב זיולב ,.טרעזייבעג ךיז

 ןעמ ףרַאד ךיז ןערעזייב זַא ,סיוא טזייו ."ןבלב בריו בקעיל רחיו

 ןופ הדמ יד ןעוועג ללוכ ךיז ןיא טָאה רעכלעוו בקעי זיולב ,ןענעק

 םעד לייו .ןערעזייב ךיז טגעמעג טָאה רע (בקעיל תמא ןתת) תמא

 ןהעז וצ רעווש זיא שנעמ ןעגיטכירפיוא ןוא ךילרע םעד ,תמאה"שיא

 ,גיטליגכיילג ןעביילב ןוא טלעװ רעד ףיוא רָאפ טמוק סָאװ סעלַא

 | ,(ם"ירה ישודיח) .ךיז ןערעזייב טשינ ןוא ךיז ןעשרעהַאב

 טָאה .ןהעטשפיוא ירפ ץנַאג טלָאװעג לָאמַא טָאה ךלמילא יבר רעד

 עלַא יװ רעירפ ערעשטעוו ןעטיירגוצ לָאז'מ ,תיב ינב ןייז ןעטעבעג רע

 יד זַא ,ךיז טָאה טזָאלעגסיױא .הירפ ןעפָאלש ןהעג ליו'ר תמחמ ,לָאמ

 רעד זיא .לָאמ עלַא יװ רעטעּפש ןערָאװעג גיטרַאפ זיא ערעשטעוו

 : תיביינב ןייז וצ טגָאזעג ןוא ךיק ןיא ןעגנַאגעגנײרַא יבר

 ןערעזײבנָא ךיז ןוא סעכ ןיא ןייז קרַאטש ךיא ףרַאד ,תמאכ --

 ןעד זיא סָאװ .השקב ןיימ טליפרעד טינ טָאה רהיא סָאװ ,ךייא ףיוא

 ,ארובה ןוצר םעד ןָאט וצ ידכ ,הירפ ןהעטשוצפיוא ,הנווכ ןיימ ןעוועג

 סָאװ ,ןוצר סנעטשרעביוא ןופ טרעקרַאפ טקנוּפ ןָאט טציא ךיא לָאז

 טָאה רשפא רָאנ ,סעכ ןיא טינ ךיא ןיב --- ? ןייז סעכ ןיא טינ טסייה

 | .י.4 ערעשטעוו יד גיטרַאפ טרָאפ ןיוש רהיא

 טָאה רע רעדייא ,ןערָאװעג סעכ ןיא זיא רע זַא רעקרָאװ קחצי 'ר
 ןעגנַאלרעד ןעסייהעג שירעלעפַאב רע טָאה .,ןערעזייב ךיז ןביוהעגנָא

 ןָאטעגסױא רֹע טָאה ,רעביארָאפ זיא סעכ ןייז זַא .שובלמ רעדנַא ןַא ךיז
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 ,גנולדנַאה ןייז ןופ הנוכ יד םהיא טגערפעג ןעמ טָאה ,שובלמ סָאד
 :טרעפטנעעג ױזַא רע טָאה

 רענעגיא רעד טינ רע זיא ,סעכ ןיא טרעוו שנעמ רעד זַא --
 רערעדנַא ןַא ןוא שנעמ רערעדנַא ןַא ןעצנַאגניא טרעװ רע .שנעמ
 רעד זַא ,שובלמ ןערעדנַא ןַא ןעבָאה ףרַאד ,ךיז טהעטשרַאפ ,שנעמ
 סָאװ שנעמ רעבלעורעד קירוצ ךָאד ןעמ טביילב ,רעביארָאפ טהעג סעכ
 ,שובלמ ןייז ךָאד טגָארט שנעמ רעבלעז רעד ןוא רעירפ

 רענייא יוװ רעסערג זיא ,ןערעזייב טינ ךיז ןוא סעכ ןעטלַאהנייַא
 ןערעפטנעּפָא טשינ רָאג ןוא ןעגייוושרַאפ .םיתינעת טנעזיוט טסַאּפ
 עכילרעּפרעק טנעזיוט יו רעסערג זיא ,,ךיד טגידיילַאב רענייא ןעוו
 :ו ,(רעוויסָאס ל"מר) .םייוניע

 ףיוא רע טכוז גָאט ןעצנַאג םעד .סעכ ןיא רע ןיא הירפ רעד ןיא ףיוא טהעטש רע יו ףכית .ךיז ןערעזייב וצ סָאװ רַאפ ןוא ןערעוו וצ סעכ ןיא סָאװ רַאפ הבס ןייק ןעבָאה טינ ףרַאד ,ןסעכ ַא שנעמ ַא
 | .(רעגיזדַאר ךינעה ןושרג 'ר) .ןעמ טניפעג -- טכוז ןעמ זַא ,זיא רעגייטש רעד יװ ןוא סעכ ןייז ןעזָאלוצסיױא ןעמעוו

 םירישבו ,החמשב ךחלשאו ,חרבל תאבחנ המל

 (זכ .אל) רונכבו ףותב

 זַא ,רעגיצרעהטוג ַאזַא ןערָאװעג םיצולּפ ןבל סעּפע זיא סָאװ
 ? םירישבו החמשב ,ן'בקעי ןעקישוצקעװַא ןעוועג טיידג זיא רע

  טָאה ןבל .ןעגרָאברַאפ ןעגעוו ענייז עלַא ןעטלַאהעג טָאה בקעי --
 טָאג ןעוו .םהיא ןופ שרעדנַא טינ ,םהמ דחאכ זיא בקעי זַא ןעטלַאהעג
 ;ער דעו בוטמ בקעי םע רבדמ ךל רמשה ןע'נבל טגָאזעגנָא רעבָא טָאה
 ענייז עלַא ןיא 'ה דבוע ןַא זיא בקעי זַא ,ןענַאטשרַאפ ןיוש ןבל טָאה
 טָאה ,דוסב ןעטלַאהעג םהיא רַאפ רע טָאה | תוגהנתה ןוא םיכרד
 :ץבקעי וצ ט'הנעט'עג ןבל

 ןוא םיכרד ענייד ןעטלַאהעג וטסָאה סָאװ רַאפ --- תאבחנ המל ,
 זַא ,טגָאזעג טינ רימ טסָאה וד ןוא ,יל תדגה אלו ןעטלַאהַאב םישעמ
 ןופ טרָאּפשרַאפ וטסלָאװ ,סָאד סייוו ךיא ןעוו ,ה דבוע ןַא טסיב וד
 טקישעגקעװַא ךיד טלָאװ ךיא ,החמשב ךחלשאו ,ןעפילטנַא וצ רימ
 ריד ןופ ןעוועג ןעדירפוצ טלָאװ ךיא ,רונכבו ףותב ,םירישב ,החמשב
 ייב זיוה ןיא ןוהט וצ 'ה דבוע ןַא טָאה סָאװ לייו .ןערעוװ ֹוצ רוטּפ
 ,(רעװָאסָאס ל"מר) ... ? ןבל ַא
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 (.זכ .אל) םירישב ךחלשאו

 ,רענעגייא ןַא יו ן'בקעי וצ ט'הנעט'עג ןבל ךָאד טָאה ןעמעלַאכָאנ

 ױזַא בקעי טָאה סָאװ רַאפ ָאט ,טפַאשדניירפ ןוא עביל טימ בורק ַא יװ

 יעשּפ"המ -- טרעפטנעעגּפָא םהיא גיסָארדרַאפ .ןוא שירעגירק זייב

 ? ירחא תקלד יכ יתאטח-המו

 שי'בורק ,ךילדניירפ ,ךילביל ,ױזַא טָאה ,עשרה ןבל סָאװ סָאד ---

 ,ןעקָארשעג רהעמ ן'בקעי טָאה ,ןעכיילג סנייז וצ יו ן'בקעי וצ טדערעג

 םהיא ֹוצ טדערעג טלָאװ רע יװ ,ןָאטעג העוו רעקרַאטש םהיא טָאה

 טימ גיסָארדרַאפ בקעי עקַאט טָאה סָאד ןוא ,גנואָארד טימ גנערטש

 :ןע'נבל טגערפעג גנורעדנואוורַאפ

 ךיא ןיב דניז ןוא אטח ַא רַאפ סָאװ; יתאטח המו יעשַּפ המ ---

 רבח ןייד רַאפ ,ןעכיילג ןייד רַאפ ךימ טסטלַאה וד סָאװ ןעגנַאגַאב

 ןוא שי'רבח ,גיצרַאהטוג ױזַא ,העדב טַאהעג טסָאה וד זַא ,בורק ןוא

 ףותבו םירישב ךימ ןעקישוצקעװַא ןעלדנַאהַאב וצ ךימ ךעלדניירפ

 .(רעזלעב על'עשוהי 'ר) .,רונכבו

 (.בל .אל) היחי אל ךיהלא-תא אצמת רשא םע

 ןעניפעג וליפא טסלָאז בױא ,ןע'נבל וצ ט'הנעטיעג טָאה בקעי

 ךָאד טבעל טָאג ןייד ,"היחי אל, ,םהיא ןֹופ ןעבָאה וטסעװ סָאװ ,טָאג ןייד

 המ ךל"רכה וניחא דגנ .טָאג רעטיוט ַא ךָאד זיא רע ,טשינ יוו"ייס

 סָאװ הנומא רעזנוא ןענעקרענַא טסלָאז וד ןעוו ,לייטנעגעג ןיא ,ידמע

 וטסלָאװ ,ןָא טסמענ וד ןעוו הנומא יד טָא ,ךל חקו ,ךיז ןיא בָאה ךיא

 -שזיא ק"חה) .טָאג ןעגידעבעל ַא טימ ,הנומא עגידעבעל ַא טַאהעג ךָאד

 .(רעציב

 (ול .אל) ירחא תקלד יכ יתאטח המ יעשּפ המ

 זַא ןהעזעג בקעי טָאה ָאד .השודק רַאפ האמוט טפיולטנַא עודיכ

 קר .םהיא ןופ ןעדייש טינ רָאצ ךיז ןעק האמוט-אלמ זיא רעכלעוו ןבל

 :ןע'נבל טגערפעג בקעיי סָאד טָאה .ןייז קבדתמ םהיא טימ ךיז ליוװ רע

 ןעגנַאגַאב ךיא ןיב דניז ןוא אטח ַא רַאפ סָאװ ,יתאטח המו יעשּפ"המ

 ,תובהלתה ַאזַא ,הקלדה ַאזַא רימ וצ טסָאה ּוד סָאװ ,ירחא תקלד יכ

 .(רעזנַאצ םייח 'ר) ? ןייז רבחתמ רימ טימ ךיז אקווד טסליוו וד סָאװ
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 (זמ .אל) דעלג ול ארק בקעיו ,אתודהש רגי ןבל ול ארקיו
 קחדה ךותמ .ע"שבר םעד ןעניד זַא ,ןעגנורדעג זיא קוסּפ םעד ןופ

 ךותמ ע"שבר םעד ןעניד רעבָא ארחא-ארטס רעד ןופ טײברַא יד זיא
 ,השודקד ארטס רעד ןופ טרעוו ,הבחרה

 טָאה ױזַא --- תוקחד ןוא דֹחּפ ,םוצמצ ןוא ארומ ןושל ַא זיא ?רגי;
 ,הלואג ןושל ַא זיא "דעלג , .טרָא סָאד ןעפורעג ארחא ארטס יד ,ןבל
 "עג טרָא סָאד השודקד ארטס יד ,בקעי טָאה ױזַא --- ,הבחרהב החמש
 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .ןעפור

 (.ב .בל) םיהלא יכאלמ וב-ועגפיו

 רַאפ ןעטעב ןיד-יכאלמ וליפא זיא הרותה-ךרדב טהעג סָאװ רעד
 ,(רעקצָאק) .הרצ-תע ןַא ןיא זיא רע תעשב ,םימחר םהיא



 חל שיו
 (.ד .בל) םיכאלמ בקעי חלשיו

 טפרַאדַאב טינ טָאה רע ,םיכָאלמ יד טקישעגקעװַא טָאה בקעי

 (רעקצָאק) .ייז ןהָא ןעמוקסיוא טנַאקעג טָאה רע ,ףליה רעייז

 רַאפ : רעשובישזעמ ךורב 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 ,םיחילש עטסָארּפ ןוא שממ םיכָאלמ ן'ושע וצ טקישעג בקעי טָאה סָאװ

 ?ןעוועג ןיילק םהיא רַאטפ טלָאװ

 -םהרבא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ םיכאלמ יד ןעוועג ןענייז סָאד ---

 ךיז טנעקעג טינ רעמ ןעבָאה ןוא ןעשנעמ ןופ טלַאטשעג ןיא וניבָא

 עג תוחילש ערעייז ןעבָאה ייז לייוו ,ןײרַא לעמיה ןיא ןערעק קירוצ

 -עג ןיא ן'בקעי וצ ןעמוקעג ןענייז םיכאלמ יד זַא ,ןגוהכ אלש ןָאט

 טגָאזעג טָאה רע ןוא ןעסָארדרַאפ ן'בקעי סָאד טָאה ,םיכאלמ ןופ טלַאטש

 | 0 ;ייז וצ

 טלַאטשעג ןיא ןעמוקעג רהיא טנעז םהרבא ןעדייז ןיימ וצ ---

 טמוק רימ וצ ןוא -- וילע םיבצנ םישנא השלש הנהו -- ןעשנעמ ןופ

 תוחילש ןיא ןעקיש ךייא רַאפרעד ךיא לע ,םיכאלמ תומדב רהיא

 .שממ םיכאלמ ןעוועג עקַאט סָאד ןענייז .ן'ושע וצ

 טגָאזעג שודקה דוי רעד טָאה -- ןייז השק טינ רָאג ךייא לָאז ---

 ןעקיש םַאב טצונַאב ךיז טָאה וניבָא-בקעי סָאװרַאפ --- םידיסח ענייז וצ

 ןעדיא ַא ןעװעטַאר וצ לייוו ,םיכאלמ ע'תמא טימ ן'ושע וצ םיחולש

 ןופ ךאלמ ןע'תמא ןַא וליפא ןייז חירטמ ןעמ געמ ,טנעה ס'ושע ןופ

 ,לעמיה

 (ז .בל) ושע לֹא ךיחא לא ונאב

 טָאה ,ןערעטלע ענייז ןופ זיוה סָאד טזָאלרַאפ טָאה בקעי רעדייא

 ,"ךממ; --- "ךממ ךיחא ףא .בוש דע; :טנָאזעגנָא הקבר רעטומ יד םהיא

 ריד ףיוא ןעצרַאה ןיא טגָארס ושע ביוא ,ןעסיוו וטסעװ ,ךמצע דצמ
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 טעװ ,םהיא וצ האנש ןייק ןעליפ טינ רעמ טסעוו וד ביוא .האנש ַא

 ,ריד ףיוא האנש ןייק טינ רעמ טגָארט רע ךיוא זַא ,ןמיס ַא ןייז סָאד

 "עג רע טָאה ,ן'ושע וצ האנש ןייק טלהיפעג טםינ רהעמ טָאה בקעי תויה

 ןעוועג ךָאד זיא ױזַא לייוו ,ושע ױזַא ךיוא םהיא וצ טליפ סיוועג ,טכַארט

 ץ'ושע וצ םיחולש טקישעג בקעי םורַאד טָאה ,גָאזנָא ס'הקבר רעטומ יד

 .רעדורב ןיימ --- "?יחָא; םהיא ןעפורעג ןוא

 -רָאדרַאפ ןוא עטכעלש ַא ןעוועג זיא רוטַאנ סעמעוו ,ושע רעבָא

 סָאד טָא ןוא רעדורב ןייז ףיוא סעכ ןייז טיהעג ןערָאי עלַא טָאה ,ענעב

 ,םיא טגָאזעג ,ןץושע וצ טקישעג טָאה בקעי סָאװ ,םיחולש יד ןעבָאה

 וצ ,רעדורב ןייד וצ ןעמוקעג ןענייז רימ --- ךיחָא לא ונאב
 זיא רע --- ושע לא .רעדורב ַא וצ יו ןעצרַאה ןיא טסלהיפ וד ןעמעוו
 רע טָאה ןערָאי עלַא יד .הֹעְר הדמ-לעב ַא ,הריחב ןייז ןיא עשר ַא רעבָא
 רע זיא ץרַאה ןייז ןיא ,ךתארקל ךלוה םגו ,ריד וצ האנש ןייז טיהעג
 ןוא החיצר ןוא האנש טימ לופ ריד ןעגעקטנַא ןעבילברַאפ ץלַא ךָאנ
 טָאג --- ,בקעי תא ינא בהואו ,איבנ רעד טגָאז תודמ ייווצ יד ןעגעוו
 ושע תאו ,ביל ךיא בָאה האנש ןעסעגרַאפ וצ הבוט הדמ ס'בקעי ,טגָאז
 ,טנייפ ךיא בָאה ,האנש ןוא סעכ ןעטיה וצ הער הדמ ס'ושע ,יתאנש
 | ,(השמ המשי)

 .ה .בל) יתרג ןבל םע

 ,(י"שר) "יב, המייקתנ אל ,ךיחאל ריבג הוה ינכרבש ךיבא תוכרב

 -עג בקעי סָאד טָאה ."ריבג, טרָאװ ןופ ןענייז "יב, תויתוא יד
 ,"יב , המייקתנ אל ,'ריבג הוה, ןעטַאט ןופ הכרב יד .ן'ושע ןעגָאז טקיש
 ייב זיא ,וטסהעז ,סָאד סָאװ ,"רגע ןעבילברַאפ "ריבג, טרָאװ ם'נופ זיא
 ןערעדנַאװמורַא ןייא ןיא רדסכ טלַאה ךיא ,ןערָאװעג םייוקמ ָאי רימ
 .(רעקצָאק) .ךימא תוכוב לע יתוא אנשל יאדכ ךניא זיא ,יױזַא ביוא ןוא

 שודיח ןייק רָאג ריד לָאז --- יתרמש תווצמ ג"ירתו יתרג ןבל םע
 ץֵלַא ךיא ןיב רָאי גיצנַאװצ ןע'נבל טימ גידנעגנערברַאפ סָאװ ןייז טינ
 זיא סָאד .,רבח ןייק טינ ןוא םהיא וצ רעדמערפ ַא ,רג ַא ןעבילברַאפ
 ןעבילברַאפ ןוא ןעוועג ןיב'כ לייוו ,"יתרמש תוצמ ג"ירתו, ,רַאפרעד
 דמערפ ַא ןיא ןעבעל ץנַאג ןייז ןעגיֹואו רע געמ ,דיא ַא ןוא דיא ַא
 ,(רעװָאנַאמיר רעשָא יבר) .רג ַא ץלַא רע טביילברַאפ ,דנַאל
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 (.אי .בל) םידסחה לכמ יתנטק

 וד סָאװ םעד ךרוד ,םלוע לש ונובר םייב ןעטעבעג טָאה בקעי

 תוכז םעד ןיא רימ וטסלָאז ,וינע ןַא רַאפ ,ןטק ַא רַאפ ךימ טסטלַאה

 ,(השמ חמשי) .ושע דימ .,יחָא דימ אנ ינליצהח --- ןעפלעה

 ,םידסחה לכמ ,ןיילק ױזַא רימ ייב ןיב ךיא סָאװ סָאד --- יתנטק

 ענייז עלַא ךָאנ לָאז שנעמ ַא זַא ,'ה ידסח יד ןופ ךרד רעד זיא סָאד"סָא

 ןעטלַאה סיורג טינ ךיז ןוא לפש ַא ךיז ייב ןעביילברַאפ ךָאד ,תוחלצה

 .(ןילבולמ יבר)

 ןטימ טוט ת"ישה סָאװ םידסח יד ןופ --- .םידסחה לכמ יתנטק

 יבר) .טייקגיטשינ ןוא טייקגיניילק ןייז טשרע רע טפיירגַאב ,ןעשנעמ

 ,(ןילבולמ

  ףעייהעגמוא ןעװעג ןילבולמ יבר ם'נופ תווינע יד זיא טודיכ

 רעטרעדנוה ןופ שיט ןעטלגנירעגמורַא םייב לָאמניײא גידנעציז .סיורג

 ןייק טיג זיא רע זַא ,טגָאזעגרעביא לָאמ עכילטע רע טָאה ,םידיסח

 -עװ תמאה-םלוע ןפיוא ןעטרָאד ןוא ,טשינ יאדווא קידצ ןייק ,יבר

 .תמא ןיא ןעגייצרעביא טשרע ךיז ענייז םידיסח יד ןעל

 ןעטרָאד --- ןעפורעגסיוא שיט םורַא ןופ דיסח א טָאה --- ,יבר ---

 זַא ,תמא םעד ןייז הדומ ןעומ יבר רעד טעװ ,תמאה-םלוע ןפיוא

 ,םיקלא שיא ןַא ןוא קידצ ַא זיא יבר רעד

 יַּפָא דיסח םעד ןילבולמ יבר רעד טָאה --- ןעגָאז וצ רעווש ---

 לש ונובר ןרַאפ ןעמוקרָאפ טעװ טּפשמ ןיימ ביוא --- טרעפטנעעג

 זיא רע לייוו ,ןייז םחרמ רימ ףיוא ךיז טעװ רע זַא ךיא ףָאה ,םלוע

 ןעמוקרָאפ טּפשמ ןיימ טעװ רעבָא רעמָאט ,"ןונחו םוחר לא; ןַא ךָאד

 טסייוו ןעטרָאד לייוו ,ארומ רהעז ךיא בָאה ,הלעמ לש ןיד-תיב ןרַאפ

 ,תונרתו ןייק ןופ טשינ ללכב ןעמ

 זַא :טגָאזעג ךלמילא 'ר יבר רעד טָאה הוודח לש החמש ַא תעב

 ןפיוא ןעמוק טעװ רע ןעוו ,הנש םירשעו האמ רחאל חוטב זיא רע

 עלַא טימ ןעמַאזוצ טעװ רע ןוא אבה'-םלוע ןעבָאה רע טעוו תמאה-םלוע

 רעכילטעג רעד ןופ ןייז הנהנ ןוא ןדע-ןג ןיא ןעציז םלוע-יקידצ

 ,הניבש

 טעװ ,הלעמ לש אילמּפ רעד רַאפ ןעגנערב ךימ טעוו'מ תעשב

 םעד ןערעפטנע ךיא לעװ ?טנערעלעג טסָאה : ןעגערפ ךימ ךָאד ןעמ
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 ךיא לעװ --- ? םיבוט םישעמו תווצמ ןָאטעג וטסָאה .ןיינ --- תמא
 ,ךלמילא ךָאד וטסגָאז ,יװַא ביוא .ןיינ -- תמא םעד ןעגָאז רעדיוו
 טמוק ,תמא םעד גָאז ךיא לייוו ,ןענע'קסּפ ןידתיב רעד טעװ ,תמא םעד
 ,אבה"-םלוע ריִמ

 םהיא טעוו'מ ביוא זַא ,טגָאזעג לָאמַא טָאה ם"ירה ישודיח רעד
 ןפיוא ןעכירקפיורַא רע טעװ ,םנהיג וצ ן'טּפשמ'רַאפ תמאה םלוע ןפיוא
 עלַא ןעלעוו ,הרות ןעגָאז ןעבױהנָא ןעטרָאד טעװ ןוא ,םנהיג ןופ ךַאד
 ,הרות ןייז ןערעה ךַאד ןפיוא ןעפיולוצפיורַא ןעמוק ןדע'זג ןופ םיקידצ
 .. .ןדע"ןג ַא ןערעוו םנהיג ןופ ךַאד פיוא םורַא ױזַא טעוו

 טָאה לוכיבכ סָאװ םידסח עלַא יד ךָאנ -- םידסחה לכמ יתנטק

 ףךיא ,"יתנטק; הברדַא רָאנ ,סיורג טינ ךיז ךיא טלַאה ,ןָאטעג רימ

 ,(תמא תפש) .גיד'הענכה ןוא ןיילק ךיז טלַאה

 (.בי .בל) ושע דימ יחָא דימ אנ ינליצה

 ס'ושע ןופ ןעמערישַאב םהיא לָאז רע ,ןעטעבעג טָאג טָאה בקעי
 .רעדורב ַא רַאפ םהיא וצ ךיז ןערעלקרעד ןוא תורבחתה ןוא תוברקתהח
 -רעד ןוא טייקכילרעדורב ס'ושע לייוו ,האנש ס'ושע ןופ --- ושע דימ
 האנש יד יװ ךילרהעפעג ױזַא טקנוּפ ץבקעי רַאפ ןענייז גנורעטנעענ
 ,(תמא תפש) .ענייז

 (בי .בל) ותוא יכנא ארי יכ |
 יװ ךיז טכַאמעג ךיא בָאה לָאמנייא לייוו ,ץ'ושע רַאפ ארומ בָאה ךיא

 סָאד זַא ,ארומ ךיא בָאה ."ךרוכב ושע יכנא; :טגָאזעג בָאה ןוא ,רע
 טנעכערעג טינ רימ לָאמַא לָאז ,םהיא רַאפ טכַאמעג ךימ בָאה ךיא סָאװ
 .(רעקסמָאדַאר בקעי 'ר) .אטח ַא רַאפ ןערעוו

 ןיב בשיו תיציצב ושע ףטעתיג ,שרדמ רעד טגָאז ,אובל דיתעל
 ,םיעובצ עגיזָאד יד רַאפ טָא זיא ."םשמ וכשומ ה"בקהו ,םיקידצה
 ךילרעגיא ןענייז רעבָא ,תלכת ולכש תילט ַא ןיא ןייא ךיז ןעלקיוו סָאוװ

 .ןעקַארשעג ךיז סנעטסױרעממַא בקעי טָאה ןעברָאדרַאפ ןוא טרירענעגעד
 רעבָא זיא ,דניירפ ַא יו טרירוגיפ ןוא רעדורב ַא יו ךיז טזייוו סָאװ רעד
 ארי יכ, :טגָאזעג בקעי טָאה ןעכלעזַא רַאפ ,אנוש ַא ,ושע ןַא תמאב
 ,(םירפא הנחמ לגד) ,"ותוא יכנא
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 ,תמא ולכ זיא סָאװ ,אבה םלועב זַא ,ןהעטשרַאפ רהיא טנעק טציא
 -ַאב ןוא טייקשלַאפ ,תועשר ןייז ןעגרָאברַאפ וצ ןעגנילעג ן'ושע טעוו
 ,טײקשלַאפ ,תועשר ליפיוו -- ,העד-לעב רעצנַאג ַא ןערעוו ןוא גורט
 סָאװ ,הזה-םלועב ןעקעדוצ ןוא ןעגרָאברַאפ וצ ן'ושע טגנילעג תועיבצ
 ,(םנוב 'ר יבר) ...? רקשדולכ זיא

 -סרָאװעשּפ על'השמ 'ר טָאה --- יאנושב הארא ינאו ,ירזועב יל 'ד
 ,םירזוע רַאפ רימ וצ ךיז ןעזייוו סָאװ ןעשטנעמ יד --- טשטייטעג רעק
 ןעדער ןוא ןענע'פנח ,עינכמ טש'רמולכמ ךיז ןענייז ,ןיילק ךיז ןעכַאמ
 -לַאהַאב ערעייז ןעקעדרַאפ ,ןעפלעה וצ טיירג רימ ןענייז ןוא דייר עסיז
 --לעזַא ןעגעג --- רעצרעה עט'מס רַאפ ערעייז ןיא רימ ןעגעג האנש ענעט
 ,ירזועב יל 'ה ,ןעטיהוצסיוא ךיז ךילגעממוא רימ רַאפ זיא ,ןעשנעמ עכ

 עכלעזַא ןעגעג ןעפלעה רימ לָאז רע טָאג ייב ןעטעב זומ ךיא ןוא
 סָאװ יד ,םיאנוש ענעפָא יד ןעגעג -- ?יאנושב הארא ינאו , ,דניירפ
 ןייֵלַא ןיוש ךיא לע ייז ןעגעג ,טנייפ ךימ ןעבָאה ייז זַא ןעפָא ןעגָאז

 .ןעפלעה וצ רימ ןהעז

 (גי .בל) ךמע ביטיא בטיה תרמא התאו
 --- טגָאזעג רעוואסאס בייל השמ 'ר טָאה --- ,םלוע לש ונובר ---

 אצת אל ךדימ, .טוג יאדװַא ןוא יאדװַא זיא טסוט וד סָאװ ץלַא
 ,סטכעלש ןופ סטוג ןוא סטוג ןופ טוג ןַארַאפ רעבָא זיא סע .,"תוערח
 -בקעי יװ ,סטוג ולב זיא סָאװ ,סטוג ַאזַא זנוא ביג ,ךיד ךיא טעב
 : ,סטוג ןופ סטוג --- "ביטיא בטיה, טגָאזעג טָאה וניבָא

 הלילח וניבָא בקעי ןעד טָאה -- ךמע ביטיא בטיח תדמא התאו
 ? החטבה ס'טָאג ןיא טלעפייווצעג

 ענייז ןוא םהיא רַאפ ןעוועג טינ זיא הנאד ןוא קערש ס'בקעי ---
 ,תורוד עגידרעטעּפש יד רַאפ םימחר ןעטעבעג טָאה רע רָאנ ,רעדניק
 ,(תמא תפש)

 (.די .דל) ודיב אבה ןמ חקיו

 טכַארט .טנַאה ץרטנוא םהיא טמוק סָאװ ץלַא טמענ סָאװ שנעמ ַא

 וליפא ,טכעלש רעדָא טוג זיא'ס ביֹוא ,בשיימ טינ רעירפ ךיז זיא ,טשינ

 זיא ,הוצמ רבדל זיא תעדה בֹושי אלב טמענ רֶע סָאװ סָאד זַא ,טניימ רע

 ,(רעקצָאק) ."ושעל החנמ , רעבָא סָאד
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 ןעקיש וצ סָאװ טסואוועג טינ טָאה בקעי --- ודיב אבה ןמ חקיו
 ,שודקה ץוצינ ַא ָאד זיא ךַאז רעדעי ןיא לייוו .ןעביילקוצסיוא סָאװ ןֹוא
 -ירעד רע טָאה ,ןייז ןקתמ סעּפע ןעק ןוא הלועּפ ַא ןעבָאה ןעק סָאװ
 ,(השמ חמשי) .ודיב אבה ןמ ןעמונעג רעב

 (זי .בל) רדע ןיבו רדע ןיב ומישת חורו

 ןייז ןעלעוו ןעדיא ןעוו, ,ע"שבר םייב ןעטעבעג טָאה וניבָא בקעי

 ןעדיא לייט ןייא תעב .ןעלייט ייווצ ןיא ןעלייטנייא ייז רע לָאז ,תולג ןיא

 חור, זַא ,תוינערוּפ ןוא םירוסי ,תוריזג ןהעטשוצסיוא ןעבָאה ןעלעוו

 רעטרע טרעדנא ןיא ןעדיא ןעלָאז ,רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו

 ,(רעשטַאשטוב דוד םהרבא 'ר) .החונמ-ןוא החוור ןעבָאה

 ךלת הנאו ,התא ימל .רמאל ךלאשו ךיחא ושע ךשגפי יכ
 חי .בל) ךינפל הלא ימלו

 רעפיט ןוא ךיז ןעטכַארטרַאפ טסייה ושע זַא ,טפערט טפָא ץנַאג
 ןיַאמ עד -- לאללהמ ןב איבקע ןופ םירבד השלש יד ןיא ןעקילבניײרַא

 ישודיח) .ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפלו ,ךלוה התַא ןָאלו ,תאב
 | ,(ם"ירה

 (.הכ .בל) ודבל בקעי רתויו

 ,םע ישאר ףסַאתהב ,רובצב-הלפת ןעצעשגנירג טינ רענייק לָאז
 יטבש דחי ,רובצב ןענרעל ןוא ןענעװַאד ךיז ןעלמַאזרַאפ ןעדיא ןעוו
 -ַאד טָאװ רעבָא רעד .לארשי תגרדמ ֹוצ ןעמַאזוצ ייז ןעכיירג ,לארשי

 דנעלע --- "ודבל בקעי רתויו; ןופ הניחב רעד ןיא זיא ,תודיחיב טנעוו
 ת"ישה סָאװ הכרב יד זיא סָאד ןוא .,ןײלַא רענייא ,ןעזָאלרַאפ ןוא
 ןייד ,"ךמש דוע רמָאי בקעי אל; ןע'בקעי רהיא טימ טשנעבעג טָאה

 לָאז ,"ודבל בקעי רתויוק ןופ הניחב רעד ןיא זיא סָאװ ,בקעי ןעמָאנ
 ןעמָאנ ןייז ,ךמש היהי לארשי םא יכ ,ןערעו טנַאמרעד טינ רהעמ
 ןענעװַאד ךיז ןעלמַאזרַאפ ןעדיא ןעו ,רובצב ןערעוו טנַאמרעד לָאז
 עודיב זיא רעכלעוו ,"לארשי, תניחב וצ ייז ןעכיירג רובצב ןענרעל ןוא
 תבהא ןוא תודחא ןעפַאש ןוא בקעי תניחב ןופ הגרדמ ערעכעה ַא
 (רעצוװָארטסָא הירמש לאומש 'ר) .לארׂשי

 (גי .מ היעשי) "ךיצובק ךוליצי ךקעזב,
 .העושי ַא ןיוש זיא ,אפוג סָאד ,ןעדיא ןופ ןעמוקנעמַאזוצ סָאד

 .(רעקצָאק)
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 -תדועס ַא אתורבחב ןעװַארּפ ,םידיסח ןופ ןעמוקנעמַאזוצ סָאד

 ןעו יװ הגרדמ רעבלעזרעד ףיא טהעטש .,םייחל ןעקנירט ,הוצמ

 .((ם"ירה ישודיח) .תינעת ַא ןעװַארּפ םידגנתמ

 (.זכ .בל) ינתכרב-םא יכ ךחלשא אל רמאיו

 ענייז רַאפ רָאנ ,תוכרב יד ןעטעבעג בקעי טָאה ךיז רַאפ טינ

 לודיג רעצ טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ עטַאס רעיירטעג ַא יו .רעדניק

 "גיק ענייז רַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ טע'הגאד'עג טינ ללכ רע טָאה ,םינב

 ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) .רעד

 (.טכ .בל) לארשי-םא יכ ךמש דוע רמָאי בקעי אל
 ןודָא ,ןובר' ,טילש' ,דיחי' :ןעכַאמ לארשי ןופ תובית ישאר יד

 ןעדיא יד זַא .לארשי תלודג ןוא ת"ישה תלודג זמרמ זיא סָאד ,לכל/
 ןַא ,"טילש, ַא ןייז ע"שבר רעד טעװ ,תודחא ןיא ןעטלַאה ךיז ןעלעוו
 ,לארשי תשודק ןיא גיגנעהּפָא ת"ישה תשודק זיא ױזַא "לכל ןודָא;
 | ,(השמ חמשי)

 (.ד .גל) והקשיו ויראוצ לע לפיו

 יװ ןערָאװעג זיא זדלַאה ס'בקעי זַא ,שרדמ רעד ףיורעד טגָאז
 סָאד זיא יו ,ןעסייב טלָאװעג םהיא טָאה ושע לייוו ,ןײטשרָאמרַאמ ַא
 םהיא טָאה רע זַא ,רָאג ךָאד טניימ "?והקשיו, ,הברדָא ? קוסּפ ןיא זמורמ
 .ןעשוק טלָאװעג

 טלַאפ ,ן'בקעי ןעשוק ליוו ושע ןעוו זַא ,סיוא ןענַאד ןופ עקַאט טזייוו
 -קיטפיג ךילרעפעג רעד סָאד זיא ,ןעזדלַאה וצ זדלַאה ןייז ףיוא ףױרַא
 ַא יװ ךילרעפעג ױזַא ן'בקעי רַאפ זיא הקישנ ס'ושע .שוק רעטס

 ,(תמא תפש) . ..הכישנ

 (.ח .גל) יתשגפ רשא הזה הנחמה לכ ךל ימ רמאיו

 ? תורישע ַאזַא ןעברָאװרעד וטסָאה יו : ן'בקעי טגערפעג טָאה ושע

 ? ריד וצ טינ ,רימ וצ ךָאד טמוק הזה-םלוע זַא ,ךיז טכוד

 יתאצמ אנ םא; :טרעפטנעעגּפָא בקעי םהיא טָאה ,בקעי רמאיו

 ,ריד סע םענ ,סנייד זיא סע ,תמא ."ידימ יתחנמ תחקלו ךיניעב ןח
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 ןיא ןייז ןעלעוו ןעדיא גנַאל יװ ,תורודל ןייז עקַאט ךיוא סע טעװ יױזַא
 ..! ןעמענוצ ושע סָאד טעװ ,ןעברעוורעד ךיז טעוו בקעי סָאװ זיא ,תולג
 ,(ץיוורוה רֶׁשֲא 'ר)

 (.ט .גל) בר יל שי ושע רמצאיו

 ,טגָאזעג טָאה בקעי יװ ,"לכ יל שי יכו, ךייש טינ זיא ן'ושע ייב
 זיא סָאװ רעבָא בקעי .גינעוו ץלַא םהיא זיא ,טָאה רע ליפיוו לייוו
 ,ץלַא רע טָאה ןעדירפוצ רע זיא ,טָאה רע ליפיוו ,"וקלחב חמש, ַא
 ,(רעווָאקירטס ףלָאװ 'ר)

 .לכ יל שי יכו רמא בקעיו ,בר יל שי ושע רמאיו

 עטצעזעגנעגעקטנַא יד רכינ זיא סרעפטנע ייווצ עגיזָאד יז ןופ
 ןופ ןוא קידצ ם'נופ ,ןעשנעמ םינימ ייווצ עגיזָאד יד ןופ ןערעטקַארַאכ
 ןיא ,הזה םלועב טָאה רע סטוג ,האנה ,גונעת ליפיוו עשר רעד .עשר
 זיא האנה ךָאנ הוואת ןייז .ןעדירפוצמוא ץלַא רע זיא ,גינעוו ץלַא םהיא
 קּפתסמ, ַא זיא ,קידצ רעד ןעגעגַאד .ךילדנעמוא ןוא טצינערגַאבמוא
 זיא ,ןענעגונַאב ךיז רע טזָאל ,טָאה רע ליפיוו ןוא טָאה רע סָאװ ,"טעומב
 4 ,"וקלחב חמש? ַא רע

 :ץ'בקעי ןעגָאז וצ טניימעג טָאה ,"בר יל שי רעפטנע ס'ושע

 -טסעדנופ ,הזה םלועב גונעת רועיש ַא ןָא ,ןעגינעגרַאפ ליפ בָאה ךיא;
 טלעו רעד ףיוא לייוו ,טַאז ןוא ןעדירפוצ טינ ץלַא ךיא ןיב ןעגעוו

 וצ ךָאנ בערטש ךיא סָאװ גונעת ןוא ןעגינעגרַאפ ליפ ןַארַאפ ךָאנ זיא
 ,"5ב יִל שי יכו, ןעוועג זיא ן'ושע וצ רעפטנע ס'כקעי ןעגעגַאד .ןעבָאה
 'י) .יקלחב חמש ַא ןיב ךיא לייוו ,ץלַא בָאה ךיא .טינ רָאג טלעפ רימ
 ,(ץיוורוה רֶשֲא

 (.בי .גל) הכלנו העסנ רמאיו

 ענייז טימ בקעי זַא ,טלָאװעג טָאה ושע .(י"שר) "ךל הושב;
 םינינע ערעדנַא ןיא שטָאכ .ןעדיילק רע יוו ךיילג ךיז ןעלָאז רעדניק
 -עג בקעי םהיא טָאה ףיורעד .ןעליוו ייז יוװ ןייז גחונ ךיז יז ןעגעמ
 גנודיילק .שובל ם'ניא תועט ַא טסכַאמ --- "םיכר םידליה, טרעפטנע
 / ץניימ ביוא זַא ,ארומ בָאה ךיא ןוא שנעמ ןפיוא העּפשה עסיורג ַא טָאה
 "סיב תוגהנתה רעייז טעװ ,"ושע ידגב , ןיא ןעדיילק ךיז ןעלעוו רעדניק
 עלעשוהי 'ר) .ושע ךרדכ ןייז םינינע ערעדנַא ןיא ךיוא זיײװכַאל
 ,(רעזלעב
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 תורצוא עשידיסח יד ןופ 118

 (.חי .ג) םלש בקעי אביו

 טזָאל סָאװ וצ ,(י"שר) ותרותב םלש ,ונוממב םלש ,ופוגב םלש
 : ?ןןערעה י"שר זנוא סָאד

 ןיא סױרַא דיא ַא ךיז טזָאל סע ןעוו זַא ,זיא םלועה ךרד רעד ---
 -יילק ןייז טרעדנע רע .,שנעמ רערעדנַא ןַא ףכית רע טרעוו ,םיקחרמ
 שטָאכ .בקעי ןעוועג רעבָא זיא ױזַא טינ .ךַארּפש ןייז ,ןעמָאנ ןייז ,גנוד
 ןופ רע זיא ,סנעגעוורעטנוא טרעדנַאװעג ןערהָאי ליפ ױזַא טָאה רע
 ,ןושל' ,םש' ןעכַאמ תובית ישאר יד יו "םלש; ןעמוקעגנָא ןעגעווטסעד

 ינב יד סָאװ ןעכַאז יירד עגיזָאד יד ןופ תוכז םעד בילוצ סָאװ ,שובלמ
 רעטעּפש ןענייז ,ןעוועג הנשמ טינ רעטָאפ רעייז יו טקנוּפ ןעבָאה בקעי
 ,טגָאז שרדמ רעד יו ,םירצמ ןופ ןערָאװעג טזיילעגסיוא רעדניק ערעייז
 ,,םהישובל תא וניש אלו םנושל תא וניש אלש ,םמש תא וניש אלש,/

 ,(ץיוורוה רשא 'ר)

 (.וט .דל) רכז לכ םכל למהל ונמכ ויהת םא

 ,ךַאמּפָא רעייז ןעטלַאהעג םכש ישנַא יד ךָאד ןעבָאה ךילטנעגייא
 הי-יטבש יד ,לארשי ינב יד סָאװ ,סָאד טמוק יוװ ,ןכתיה ,רכז לכ ולומיו
 ?ןעכָארבעג ךַאמּפָא םעד ןעבָאה

 טרָאװ ןפיוא ךַאמּפָא רעד ךילכעזטּפױה ךיז טָאה ןעגיױוצַאב ---
 זַא ,רומח ןב םכש טימ ךיז טדערעגסיוא ןעבָאה בקעי ינב יד ,"ונומכ,
 "עוו םכש ישנַא יד ןעוו ,ןעמוק דנַאטשוצ רָאנ טעװ גנוגינייארַאפ יד
 ינב יד ןופ הנומא יד ןעריטּפעצקַא ןעלעוו --- "ונומכ , ,ןייז למ ךיז ןעל
 טָאג טָאה ױזַא לייוו ,טייקגיניזטסואווַאב ןוא גנוגייצרעביא סיוא בקעי
 ,ןעסייהעג

 ךַאמּפָא םעד ןעסילש םייב ףכית רעבָא טָאה רומח ןב םכש
 ךיז ןעסייהעג םכש ישנַא יד טָאה רע .הנווכ עגידרעטניה ַא טַאהעג
 ,םישנל ונל חקנ םתונב; ידכ רָאנ ,גנוגייצרעביא תמחמ טינ ,ןייז למ
 יז ןעלעוו ןילב טינ ,"םה ונל אולה םתמהבילכו םנינקו'םהינקמ
 בקעי ינב יד ןופ ןעגעמרַאפ סָאד ךיוא רָאנ רעטכעט ס'בקעי ןעמענוצ
 ,ןעמענקעווא ייז ןופ סע ייז ןעלעוו רעטעּפש רעדָא רעירפ ,סרעייז זיא
 הלחתה רעד ןיא דלַאב רֹומח ןב םכש ןופ הנווכ יד ךָאד זיא ,ױזַא ביוא
 םעד ןעכָארבעג ךָאד רע טָאה ,רעשירעגירטַאב ןוא רעשלַאפ ַא ןעוועג
 (ץיוורוח רשָא 'ר) .בקעי ינב יד טינ ןוא ךַאמּפָא



 בשיו

 ןופ זיא ,"יולגבו רתסב םימש ארי, טכַאמ "בשיו, טרָאװ סָאד
 'ר) .יולגבו רתסב םימש ארי ַא ןייז ףרַאד דיא ַא זַא ,היאר ַא ןענַאד
 ,(ץיוורוח רׁשֲא

 רבודו ,תמאה לע הדומו ,יולגבו רתסב םימש ארי םדָא אהי םלועל
 ןיא טגָאמרַאפ ,תולעמ עלַא יד טציזַאב סָאװ שנעמ ַא --- ובבלב תמא
 ןוא ןעגרָאמהירפ ןיא ןהעטשפיוא רע געמ ,ןעטפַאשנעגייא עלַא יד ךיז
 ,(םנוב 'ר יבר) ."םימלועה לכ ןובר; ןעגָאז ףכית

 טגָאז סָאװ רַאפ ,ם"ירה ישודיח םעד טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא
 ?'ד תארי טינ ןוא "םימש תארי; ןעמ
 .ןעוועג ןעלמיה יד ןענייז ,טלעוו יד ןעפַאשַאב טָאה טָאג ןעוו ---= |
 יד ןופ ןעלייז יד --- ופפורי םימש ידומע ,טגָאז קוסּפ רעד יװ  .ךַאװש
 "מיה יד ןענייז ,עיקר יהי ורמָאב 'ד תרעגמ ,ךַאווש ןעוועג ןענייז ןעלמיה
 סָאװ ארומ יד זיא .טסעפ ןעבילברַאפ ןוא ןערָאװעג טרעטיצרַאפ ןעל
 .ןיא ןעבילברַאפ גידנעטש ףיוא ,טָאג רַאפ טַאהעג ןעבָאה ןעלמיה יד
 ןוא "םימש תארי; טָאג רַאפ ארומ יד ןעמ טפור רעבירעד ,טלעוו רעד
 | ."'ד תארי, טיִנ

 (.ב .זל) בקעי תודלות הלא
 זיא תיׂשארב-השעמ רַאפ יװ יױזַא .םינושארה תא לסּפ ,הלא

 - ףעּפַאשַאב טלעוו יד טָאה טָאג זַא ,םעד ךָאנ ןוא והבו והת ןעוועג ךָאד
 טכַאמ הרות יד ,"ץראהו םימשה תודלות הלא, הרות יד טלהעצרעד
 ןוא טסיוו ןוא טסוּפךעשיװצ קוליח םעד ןעזייו וצ ,הקספה ַא ןוויכב
 תודלות הלא; םעד טימ הקספה ַא הרות יד טכַאמ ױזַא ,תישארב-השעמ
 ---.רעדניק ס'בקעי ןוא ס'ושע ןעשיווצ קוליח םעד ןעזייוו וצ "בקעי
 יד זיא ,בקעי תודלות הלא ."והבו והת; ןופ הניחב יד זיא ,ושע ינב הלא

 ן ,(תמא תפש) ,"תישארב השעמ,, ןופ הניחב
/ 

.}9 
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 רע סָאװ הגרדמ רעד טימ ןעדירפוצ ןייז טינ לָאמנייק רָאט דיא ַא

 ףרַאד דיא רעדעי .טרָא ןַא ףיוא ןחהעטש ןעביילב ןוא .טכיירגרעד טָאה

 ,טייקשידיא ןיא ןעגייטש וצ רדסכ ,ךלוהו ףיסומ ַא ןייז וצ ןעבערטש

 ןייז ןעפרַאד סָאד --- "בקעי תודלות הלא , זמרמ זנוא זיא הרות יד יו

 "רעד וצ ,(םיבוט םישעמ םיקידצ לש םהיתודלות) םיבוט םישעמ יד

 .(רעװָאנַאמיר) ,טייקשידיא ןיא רעכעה ןוא רעכעה לָאמַא סָאװ ןעכיירג

 .ד .זל) םולשל ורבד ולכי אלו ותוא ואנשיו

 יד ןוא גנוטלַאה יד ןייז לבוס טנָאקעג טינ ןעבָאה רעדירב יד

 םיאטוח רַאפ ייז טלַאה רע ביוא ,ייז ֹוצ ן'פסוי ןופ גנואיצַאב עכילדירפ
 לֵאֹז רע ,הוצמ ַא ךָאד זיא -- םהיא וצ ט'הנעט'עג ייז ןעבָאה ---
 ָאט ,"ותואנשל הוצמ הריבע רבד וריבחב האורה; .ןעבָאה טנייפ ייז
 יז טימ טדער רע זַא ןוא ?גיד'מולש ייז טימ רע טדער סָאװרַאפ

 רָאנ ,הריבע ןייק טינ ייז ייב טהעז רע זַא ,ןמיס ַא סָאד זיא ,ךילדירפ
 ,ערה-ןושל ןעדער וצ ,םהיא ייב טייהניואוועג ַאזַא זיא'ס ?ןעד סָאװ
 .(רעצינשזָאק על'השמ 'ר) .ותוא ואנשיו -- רעבירעד

 סומע) וחיש המ םדָאל דיגמו ,חור ארובו םירה רצוי אוה הנה יכ
 זַא ןעגָאז טינ ןעלָאז ,תוליכר ןוא ערה ןושל ןעדער סָאװ יד ידכ .(.ד

 ןָאטעג טינ סטכעלש ןייק םענייק ייז ןעבָאה ןעדער ןעזיולב ןטימ
 ? סָאד זיא הריבע ןַא רַאפ סָאװ ,תושממ ןייק טינ טָאה ליומ ןטימ ןעדער
 ןעפַאשַאב טָאה טָאג --- םירה רצוי אוה הנה יכ : קוסּפ רעד זנוא טגָאז
 זיא סָאװ דניו םעד ןעפַאשַאב טָאה ןוא ,חור ארובו ,גרעב עגיטכעמ יד
 עגיזיר ַאזַא דניו רעד טציזַאב ןעגעווטסעדנופ ,שממ וב ןיאש רבד ַא
 זיא יוזַא .גרעב עקרַאטש ןעסיירוצסיוא ןוא ןעפרַאוואוצמוא ,הרובג
 ,תוליכר ןוא ערה ןושל ןעדער סָאװ יד ןענייז ,"וחיש המ םדָאל דיגמ;

 םירבד ןעדער ןיא זיולב טהעטשַאב ןעשנעמ ןָאט סטכעלש רעייז םגה
 וצ ןעגנערב וצ ,תלוכיב ןעגעווטסעד ןופ ייז ןענייז ,שממ םהב ןיאש -

 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .ןעשנעמ םוצ קילגמוא ןוא האנש רעטסערג רעד

 םעד זיא ,םידיסח עכילטע טימ סנעגעוורעטנוא לָאמַא גידנערָאפ

 "ּפָא ךיז ייז ןעבָאה ,"ךרדל הדצ ,, רעד ןעגנַאגעגסױא םנוב 'ר ץ'יבר
 -5ימ סעּפע ןעטעבעג ןוא ןעדיא ַא טכוזעגפיוא ,ףרָאד ַא ןיא טלעטשעג

 .ןעסע םוצ סגיכ

 ,טגָאזעג דיא ספרָאד רעד ייז טָאה --- סגישיילפ רָאנ בָאה ךיא ---
 -ספרָאד םעד ןייז וצ שרודו-רקוח ןעביוהעגנָא םידיסח יד ןעבָאה
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 ,םימש-ארי ַא ןוא דיסח ַא ןיא רע ביוא ,זיא טחוש רעד רעוו ,דיא
 ןערָאװעג ןעצלַאזעג ןֹוא טקייװעג ,אכריס ַא ןהָא זיא שיילפ סָאד ביוא
 ,ןידכו תדכ

 גיסָארדרַאפ טָאה רע ןוא טרעהעג סָאד םנוב 'ר יבר רעד טָאה |

 : ץנייז םידיסח יד וצ ןעיושעגסיוא

 רהיא טייז ןירַא ליומ ןיא טגייל רהיא סָאװ ,םידיסח ,םידיסח ---
 סָאד רעבָא ,שרודו רקוח טוג ,קדקדמ גיטכיזרָאפ ,רהזנ קרַאטש ףיורעד

 טינ רהיא טייז םעד ףיוא ,ליומ רעייא ןופ סױרַא טגנערב רהיא סָאװ
 ...!קדקדמ טינ ןיטולחל טייז ןוא הלאש ןייק טינ רהיא טגערפ ,רהזנ

 (.ח .זל) ויחא ול ורמאיו

 זיא ,ױזַא טס'מולח וד זַא ,ץפסוי וצ טגָאזעג ןעבָאה רעדירב יד
 וטזיב ,הכולמ ןופ תונויער טימ םורַא ךיז טסגָארט וד זַא ,ןמיס ַא ךָאד
 םהיא ייז ןעבָאה --- ותוא אונש דוע ופיסויו ,"דובכה רחא ףדור; ַא ךָאד
 טנייפ רהעמ ךָאנ ,דובכ ךָאנ ךיז ןעגָאי ןייז רַאפ ןוא תומולח יד בילוצ
 ,(רמתיא תרמשמ) .ןעגָארקעג

 (.די .זל) ךיחא םולש תא האר אנ-ךל ול רמאיו

  ,חילש סלַא ן'פסוי ןעקיש ֹוצ ןעוועג טינ זיא הנווכ ס'וניבָא בקעי
 תוחילש ַאזַא טימ .דלעפ ןיא ןעוט רעדירב ענייז סָאװ ןהעז וצ ידכ
 -געביוא יד טימ .טכענק ענייז ןופ םענייא ןעקיש טנעקעג בקעי טָאה
 -מוא ןא ץפסוי ןעבעג וצ טקעװצַאב בקעי טָאה רעטרעװ עטנַאמרעד
 ענייז ףיוא תונורסח ןעכוז ןערעהפיוא לָאז רע זַא ,הרהזא עטקעריד
 ,תומילש סָאד ,תודימ עטוג ערעייז ךיוא ןהעז ןהעג לָאז רע רָאנ ,רעדירב
 ,(ם"ירה ישודיח) .םישעמ עטוג יד ,ערעייז תולעמ יד

 זַא ,היאר ַא זיא ,"ןאצה םולש-תאו ךיחא םולש תא האר אנ ךל;

 ןענַאװ ןופ ךיז ןעריסערעטניארַאפ וצ ,גיחנמ ם'נופ בוח רעד זיא סע

 ,(רעקסמָאדַאר המלש 'ר) .ןעבעל ַא ןעכַאמ ןוא הנויח רעייז ןעהיצ ןעדיא

 (.זט .זל) הדשב העות הנהו

 ,זיוה ס'רעטָאפ ןייז ןופ ןעגנַאגעגסױרַא רָאנ זיא ףסוי יו ױזַא

 ,תולג ןופ םעט םעד טליפרעד ךיילג טָאה ןוא דבוא השכ ןעוועג רע זיא

 -- "שקבמ יכנא יחא תא;/ :ןעגערפ ןייא ןיא ןעטלַאהעג רע טָאה ןכל
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 וצ רבחתמ ךיז טכוזעג רע טָאה רעדנעשזדנָאלב ןוא רענערָאלרַאפ ַא

 רעדירב ענייז זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה'מ זַא .רעדירב ענייז טימ ןייז

 ךליו ,"תוילגל , אירטמיגב "הניתדק ,ןתוד ןייק ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז

 סָאװרַאפ ,טכַארטעגכָאנ געוו ןפיוא גידנעהעג ףסוי טָאה ,ויחא רחַא ףסוי

 ואריוק .תולג רעדירב ענייז ףיוא ןוא םהיא ףיוא ןערָאװעג רזגנ סָאד זיא

 ןענַאטשרַאפ ןיוש רע טָאה -- 'ותימהל ותוא ולכנתיו קוחרמ ותוא

 ןעשיווצ טשרעה סָאװ ,"םנח-תאנש, בילוצ -- תולג תריזג ןופ הביס יד

 ,(רעוָאסַאס רזעלא 'ר) ,ייז

 (.זט .זל) שקבת המ
 םהיא טָאה ףױרַאד "? שקבת המ , ן'פסוי טגערפעג טָאה ךאלמ רעד

 ,שקבמ יכנא ,רעדירב עניימ טימ ךיא ,יחא תא; :טרעפטנעעגּפָא ףסוי
 ,(ם"ירה ישודיח) ,"ךיקלא 'ד יכנא; םעד ןעכוז

 (,זי .זל) הזמ ועסנ שיאה רמאיו

 ? סָאװ טימ --- (שרדמ) ה"בקה לש ויתודממ .ועסנ
 רעייז טימ זַא ,ל"זח יד ןעגָאז ,ותימהל ותוא ולכנתיו קוסּפ ןפיוא ---
 זַא ןהעזעג רעדירב יד ןעבָאה טפנוקוצ רעד ןיא קילב ןעשירענָאיזיװ
 ןעדיא יד ןעכַאמ טעװ סָאװ ,טבנ ןב םעברי ןעמוקסורַא טעװ ן'פסוי ןופ
 ,טיוט םוצ טלייטרוארַאפ םהיא ייז ןעבָאה רעבירעד ,ןעגידניז

 טּפשמ'עג טינ טרעװ שנעמ ַא : ױזַא טינ רעבָא זיא ה"בקה תדמ
 רע יװ ,"םש אוה רשאב; רָאנ ,טפנוקוצ רעד ןופ םיאטח ענייז רַאפ
 ה"בקה ןופ הדמ יד ,"הזמ ועסנ, --- שרדמ רעד סָאד טגָאז ,טציא זיא
 םיאטח ענייז רַאפ טינ ,טציא זיא רע יװ שנעמ םעד ץטּפשמ וצ זיא
 ןעבָאה ייז ,ןָאטעג ױזַא טינ ןעבָאה ,רעבָא רעדירב ס'פסוי ,דיתעל
 ,(לשעה 'ר יבר) .טפנוקוצ רעד ןיא םיאטח ענייז רַאפ טּפשמ'עג םהיא

 (.בכ .זל) ןבואר םהילא רמאיו
 זַא ,רימ טביולג2 :רעדירב ענייז וצ ט'הנעט'עג ױזַא טָאה ןבואר

 "עג טינ ךייא טלָאװ ךיא ,רהיא יו טנייפ ױזַא טקנוּפ ן'פסוי בָאה ךיא
 תויח יד רַאפ ןעפרַאװ ןעגידעבעל ַא םהיא טלָאז רהיא ןעוו טרעטש
 ןעלָאז זנוא ןעשיווצ ,טולב ןעסיגרַאפ ןעלָאז רימ זַא רעבָא ,.דלעפ ןיא
 רעבירעד .וב יהת לַא ונידיו ,ןעריסַאּפ טינ רָאט סָאד ,"םד יכפוש; ןייז
 .רעװָאסָאק ךורב 'ר) ,"רובה לא ותוא וכילשה; הצע ןיימ זיא
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 .דכ .זל) םימ וב ןיא קיר רובהו

 (י"שר) .וב שי םיברקעו םישחנ לבא

 ,תרות ןייק טשינ רָאג ךיז ןיא טגָאמרַאפ ,רוב ַא זיא סָאװ שנעמ רעד
 ַאזַא ביוא ןוא תודימ עטוג ןוא ןערעל ערעדנַא ןופ "קיר, ַא ךיוא רע זיא
 סָאד זיא ,הרות רעד ןעגעג המכח ןעזײװאוצסיױרַא ךיז טגילק שנעמ
 ,(ץיוורוה רשא 'ר) ."וב שי םיברקעו םישחנ; זַא ,ןמיס ַא

 (.טכ .זל) רובה לא ןבואר בשיו

 ןהעזעג קילב ןעטייוו ןייז טימ טָאה ,לארשי רוכב רעד ,ןבואר
 ,רבק ם'ניא ,בורג ןיא זַא ,/רובב ףסוי ןיא הנהוק שנעמ ןופ ףוס םעד
 ןבואר טָאה ,"וידגב-תא ערקיוא .ןייז ףיסומ טינ רָאג ןיוש ןעמ ןעק
 ןוא רמאיו ,רעדיילק ענייז ןעסירעצ ןוא רעמָאי ַא ןיא ןעכַארבעגסיױא
 זיא סָאװ וצ ,"ונניא דליה; ןעירשעגסיוא ןייוועג סיורג טימ טָאה רע
 -לעב; זַא ,טלעװ רעד ףיוא ןעמוק ןוא ןערעװ ןעריובעג עצנַאג סָאד
 | .(רעװָאטילבַאז דוד 'ר) ?? תמ התא ךחרכ

 (ל .זלנ ונניא דליה

 בקעי .קידצ ןוא עשר םעד ןעשיווצ קוליח םעד ןהעז ןעמ ןעק ָאד
 רַאפרעד םהיא טכוזעג רע טָאה ,ץושע ןופ הרוכב יד ןעמונעגוצ טָאה
 -קעװַא םהיא ןופ טעװ ףסוי זַא טסואוועג טָאה ןבואר .ןענע'גרה וצ
 .ןעװעטַאר וצ םהיא טכוזעג רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,הרוכב יד ןעמענ
 ,(תמא תפש)

 (ז .חל) 'ד יניעב ער הדוהי רוכב רע יהיו

 ןושל אלא יהיו ןיא) גָאטהעװ ןוא רעצ רעסיורג ַא זיא סע; יהיו
 ןושל "רע ,,) טייקשידיא וצ ןעקעוו ףרַאד סָאװ רעד ,"רע, ןעוו ,(רעצ
 ,הרוכב יד ןעבָאה ןוא ןעקרַאטש ךיז לָאז טייקשידיא סָאד זַא ,(תוררועתה
 -- "'ד יניעב ער, רָאג זיא ,רעקעװ רעד ,ררועמ רעגיזַאד רעד ןעוו
 ,רוד םעד וצ זיא העוו .טָאג ןופ ןעגיוא יד ןיא סטכעלש טוט ןיילַא רע
 ,טכעלש ןיילַא ןענייז ,טייקשידיא וצ ןייז ררועמ ןעפרַאד סָאװ יד ןעוו
 | ,רענירבָאק השמ 'ר) !ןעברָאדרַאפ ןוא גידגיז

 .אנסיטישאאג
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 .כ .חל) ימלדעה והער דיב

 םענעבעגרעביא ןעטנעָאנ ַאזַא ,רבח ַא ןעבָאה ףרַאד שנעמ רעדעי

 ןופ עטסכילרעניא סָאד ןעלהעצרעד ןענעק םהיא לָאז רע זַא ,דניירפ

 ךיז רע לָאז םישעמ ענעברָאדרַאפ ןוא עטכעלש יד וליפא ,ץרַאה ןייז

 ןייז ןיא ,טַאהעג סָאד טָאה הדוהי יװ ,ןעיױרטרַאפ םהיא רַאפ ןענעק

 ,(ם"ירה ישודיח) .הריח רבח

 (.אכ .חל) םיניעב איה ,השדקה היא
 ןיא געוו םעד ףיוא ,השודק וצ ןעגיוא יד טימ ןעמ טכיירג ױזַא יו

 .(רענַאלשימערּפ על'השמ 'ר) ? ןעבעל ןעכילשנעמ

 "עד ןוא טיײהנעברָאדרַאפ ןופ שרוש רעד זיא ואוו ? השדקה היא

 עכילשטנעמ יד ןופ טמוק רוקמ רעד ,םיניעב איה ? עיצַאזילַארָאמ

 "סנעבעל ןעכילשנעמ ןפיוא ןעהעז ןעגיוא יד סָאװ --- ךרדה לע .ןעגיוא

 .(רעקסרָאװעשּפ על'השמ 'ר) ."דמוח בלהו האור ןיעה; ,געוו

 (.ב .טל) חילצמ שיא יהיו

 הכרב .החלצה ןוא הכרב ןעשיווצ קוליח ַא ןַארַאפ זיא עודיכ

 יד ָאד זיא .עבטה ךרד יּפ לע טמוק החלצה ,עבטה ךרדב אלש טמוק

 טינ רעבָא ,החלצה ןייז זיולב ןעק ץרָאל-ץוח ןיא זַא ,זמרמ זנוא הרות

 ךכרביא :טגָאז קוסּפ רעד יװ .ןויצ ןופ רָאנ טמוק הכרב לייוו .הכרב

 .(רעוועלעל השמ 'ר) ."ןויצמ 'ד

 ,.ב .ט2) ירצמה וינודא תיבב יהיו

 רעדָא תורצ ,סטכעלש רעדָא סטוג ,טריסַאּפ טָאה ן'פסוי טימ סָאװ

 ,הסיפת ןיא ,ירצמ ם'נופ זיוה ןיא ןעוועג זיא רע ואוו םוטעמוא ,דובכ

 טינ לָאמנייק טָאה .ןעמונעג ביל רַאפ ץלַא רע טָאה ,ץַאלַאּפ ןיא רעדָא

 ױזַא טָא -- ףסוי רעבלעזרעד ןעוועג דימת זיא ןיא ןעוועג םערתמ

 טינ לָאז סע סָאװ .ןעדנעטשמוא עלַא רעטנוא ןייז דיא רעדעי ףרַאד
 ,(תמא תפש) .ןעריסַאּפ םהיא טימ

 1 .ט2) הארמ הפיו ראת הפי ףסוי יהיו

 ורעשב לסלסמו התושו לכוא ליחתה ,לשומ ומצע הארש ןויכ

 | .(י"שר)
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 ןעטַאט ןופ רעצ םעד טסואוועג טָאה סָאװ ,קידצה ףסוי ,ןכתיה
 ןוא ןעסע ,םיגונעת טימ ןעבענּפָא ךיז לָאז רע ,סָאד טמוק יוװ ,םענייז
 : ,  ?רָאה יד ןעמעק ןוא ןעצופ ,ןעקנירט

 ןערָאװעג זיא ,םירצמ ןיא יירפ טליפרעד ךיז טָאה ףסוי ןעוו
 יד ןעטײרּפשרַאפ ןעביוהעגנָא םירצמ יד ןעשיווצ רֶע טָאה ,לשומ ַא

 טלָאװעג טינ רעבָא ןעבָאה םיירצמ יד ."םלוע ארווב , ם'נופ הנומא
 ןופ טעדיילקעג שרעדנַא ןעגנַאגעג זיא רע לייוו ,םהיא טימ ן'רבח ךיז
 -עגנָא טָאה ןוא םישובלמ ענייז ןעטייב וצ ,ןעסָאלשַאב ףסוי טָאה ,ייז
 ,םיירצמ יד יוװ רעדיילק ןעגָארט ןעביוה

 תשא הכילז --- היניע תא וינודא תשא אשתו ,הלאה םירבדה רחא
 ןופ רענייא יו ךָאד וטסיב טציא :ן'פסוי וצ ט'הנעט'עג טָאה רפיטוּפ

 ,ױזַא ביוא ,רמאתו ,רערעזנוא יװ רעבלעזרעד ךָאד זיא שובלמ ןייד ,זנוא

 ?! יִמִע הבכש;
 ,(סולקנוא) אנבשוח יבתכב קבדמל ,ותכאלמ תושעל התיבה אביו

 רע .ןייז ויישעמב שּפשפמ ןעביוהעגנָא ףסוי טָאה ,גידנעמוק םייהַא
 רעגיד'הּפצוח ס'הכילז טמוק ןענַאװ ןופ ,שפנה-ןובשח ַא טכַאמעג טָאה
 ,ודגבב והשּפתתו ?וצרעד ןעוועג םרוג טָאה סָאװ .םהיא וצ טירטוצ

 ,גנודיילק עשי'רצמ יד זיא םעד ןיא גידלוש זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה
 יד ךיז ןופ ןעפרָאװעגרעטנורַא ףכית רע טָאה ,סניו ודגב בֹוזעיו

 .רעדיילק עשידיא יד ןָאטעגנָא קירוצ טָאה ןוא םישובלמ עשי'רצמ !

 .(רענשטנעל ל"מר)

 (.ח .טל) רמאיו ןאמיו

 עבַאגפיוא ןייז זיא ,סטכעלש ןָאט וצ שנעמ ַא ןָא טדער ןעמ ןעוו
 ןעריפרַאפ ןוא ןרעדנַא םעד טימ םיחוכיוו ןיא ןעזָאלוצנײרַא טינ ךיז
 סָאװ סָאד זַא ,םהיא ןעגייצרעביא ןעוואורּפ ,עיסוקסיד ַא םהיא טימ
 ץרוק --- ןאמיו .ןיימעג ןוא טכעלש זיא ,ןָאט וצ ןייא םהיא טדער רע
 ךיא; :ןעגָאז םהיא רע ףרַאד תורבס ןוא םעט םוש ןהָא ,ףרַאש ןוא
 ,ןרעדנַא םעד ןייז ריבסמ ןוואורּפ רע לָאז ,םעד ךָאנ טשרע "! טשינ ליוו
 ,(תמא תפש) ...?השעא ךיאו ,לודג ונניא ינדא ןה ,םהיא ןעזיײװנָא

 (אי .טל) ותכאלמ תושעל התיבה אכביו

 ןיבָא לש ונקויד תומד ול תיארנש אלא ,סנכנ ויכרצ תושעל

 ,(י"שר)

 - ,תוגהנתה ןייז ןערעדנע וצ טינ ןעועג עודיכ זיא ךרד ס'בקעי
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 ךיז טָאה ןעגעגַאד ףסוי .ךרד ןעטלַא ן'פיוא ךיז ןערהיפפיוא רָאנ

 היהיש ידכ ,ויניעב שמשממ .,ורעשב ןקתמ; .ןרעדָאמ סרהיפעגפיוא

 ,םהיא וצ טירטוצ ַא טַאהעג בייוו ס'רפיטוּפ טָאה םורַאד ,"הפי הארנ

 וטספרַאד גנורהיפפיוא ןוא גנודיילק ןייד טיול : ט'הנעט'עג טָאה יז לייוו

 .ן'רבח וצ רימ טימ ךיז ןעגעגַאד ןייז טינ

 םהיא טָאה תוגהנתה ןייז ךרד ןעכלעוו וצ ןהעזעג טָאה ףסוי ןעוו

 זיא ךרד רעטלַא רעד זַא ,טנעקרענָא ןוא ןעפירגַאב רע טָאה ,טריפרעד

 .סטכעלש ןופ טרעטייוורעד ןוא תונויסנ וצ טינ טריפ רע .רערעסעב ַא

 ןערָאװעג רָאלק טשרע םהיא זיא ,"ויבָא לש ונקויד תומד ול הארנ;

 רעד ןיא ייס ךרד רעטלַא רעד זיא'ס טוג יװ -- געװ סנעטַאט םעד

 ןיא'ס שירערהיפרַאפ טכעלש יו ןוא תוגהנתה ןיא ייס ןוא השבלה

 ((רענַאילשימערּפ ל'ריאמ 'ר) !עדָאמ יד ןעטלַאהכָאנ סָאד

 (.בי .טלנ ודגב בזעיו

 "טנַא זיא רע ,סניו ,שובל ןעגיד' רמוח ןייז טזָאלרַאפ טָאה ףסוי

 ךיז ןָאטעגסױא ןעצנַאגניא טָאה -- הצוחה אציו ,הוואת רעד ןופ ןעפָאל

 .((תמא תפש) .,הזה םלוצ ןופ

 םעד טגָארט'מ זַא ןהעזרעד טָאה םי רעד --- סניו האר םיה
 ,הצוחה אציו סניו ,תודע טגָאז הרות יד ןעמעוו ףיוא ,ףסוי לש ונורא
 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) .ןעפָאלטנַא םי רעד זיא

 ןושל ןופ אטח רעד זיא'ס סיורג יװ ןהעז ןעמ ןעק ןענַאד ןופ
 זיא ,ורצי ינפב דמוע ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו ףסוי .םנח תאנש ןוא ערה
 -עג לשכנ זיא רע לייוו רָאנ ,רפיטוּפ תשא ןופ ןויסנ םעד ןענַאטשעגיײב
 תולג ןעוועג םרוג רע טָאה ,םנח תאנש ןוא ערה ןושל ןייז טימ ןערָאװ
 -נופ ,ץרמת טימ טגידניזעג טָאה רע שטָאכ ,הדוחי ןעגעגַאד .םירצמ
 טָאה רע ןעוו ,רעדורב ןייז וצ תונמחר ןופ הדימ רעד בילוצ ןעגעווטסעד
 הכוז םעד בילוצ רע טָאה "? ניחא תֹא גורהנ יכ עצב המ, :טגָאזעג
 ךלמ רעד ,קדצ לאוג רעד ןעמוקסיורַא לָאז םהיא ןופ זַא ,ןעוועג
 ,(לארשי בהוא) .חישמה

 (.גכ .מ) והחכשיו ףסוי-תא םיקשמה-רש רכז אלו |

 סָאד סָאװ וצ ָאט ,"והחכשיז , זַא ,ךיז טהעטשרַאפ ,רכז אלו ביוא

 ? ןושל עטלעּפָאט

 רע ,םיקשמה'רש םעד ןעטעבעג טָאה ףסוי יו םעד ךָאנ ףכית
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 רע סָאװ ,טַאהעג הטרח רע טָאה ,ן'הערּפ רַאפ ןענָאמרעד םהיא לָאז
 טָאטשנָא ןעפלעה םהיא לָאז רע ןעשנעמ ַא וצ טדנעװעג ךיז טָאה
 םיקשמה-רש רעד זַא ,ןעוועג ללּפתמ ףסוי םורַאד טָאה ,טָאג וצ ןעטעב
 טינ םהיא לָאז סע ידכ ,ןעטעבעג םיא טָאה רע סָאװ ןעסעגרַאפ לָאז
 אלו; ,טשּפ רעד סָאד זיא .תונלדתש ןייז ךרוד הבוט ןייק ןעמוקסיורַא
  ,ן'פסוי ןיא טקנעדעג טינ טָאה םיקשמה-רש רעד ,"םיקשמה רש רכז
 לָאז םיקשמה-רש רעד זַא ,ןעטעבעג טָאג טָאה ףסוי לייוו ,"והחכשיז,
 ,(וָאנישמַאמ ם"רה) .ןעסעגרַאפ םהיא

 . ןהחכשיו

 "ןש םייב ןעטעבעג טָאה רֶע זַא ,ןעסעגרַאפ ןעצנַאגניא טָאה ףסוי

 טָאה רע רָאנ ,ן'הערּפ רַאפ ןענָאמרעד םהיא לָאז רע ,דסח ַא םיקשמה

 .(תמא תפש) .ףליה ת"ישה ףיוא ןעוועג ךמוס ךיז ןעצנַאגניא



 ץקמ
 (.א .אמ) ץקמ יהיו

 ױזַא ןעפָאלשרַאֿפ רימ סָאװ ,םימי םיתנש ,ףוס רעד ןייז טעוװ סָאװ
 סָאד יו טינ רָאג ןעקרעמַאב רימ ןוא םלוח הערפו ? ןערהָאי ערעזנוא
 'ר) ? רעקרַאטש ןוא רעסערג ץלַא טלעװ רעד ףיוא טרעו סטכעלש
 .(רענלַאט ל'דוד

 ,רע ,לאמש' :תובית ישאר יד ןעכַאמ "םיתנש; ץקמ יהיו
 ןעדניצנָא ןעמ לָאז טנַאה רעקניל רעד טימ .,הזוזמ' ,ןימיי ,קילדת'
 ןעּפעלקוצ ןעמ לָאז טנַאה רעטכער רעד טימ ןֹוא טכיל עגיד'תבש יד
 (רעצװָארטסָא הירמש לאומש 'ר) .הזוזמ יד

 ַא וצ טפָא טמוק סָאװ רעצ רעד .הרצ ןושל ַא עודיכ זיא ,יהיו
 -רךַאפ וצ טינ ,םימי םיתנש ,ןעכַאװרעד לָאז רע ,"ץקמע ידכ זיא שנעמ

 ,(ל"נה) .ןערהָאי ןוא געט ענייז ןעפָאלש

 םימי ,אחישמד אתבקועב ,ףוסב ,ץקמ -- םימי םיתנש ץקמ יהיו
 יד ןיא גנורעדנע ןוא שינערעקרעביא עצנַאג ַא ןעמוקרָאפ טעװ ---
 ,(רעגישזבעלאיב י"שר) .ןערהָאי

 טינ טעװ חישמ -- סיכה ןמ הטורּפ הלכתש דע אב דוד ןב ןיא
 טינ טעוװ ,בלה סיכמ תויטרפ יד ןעבעגפיוא טעוװו דיא רעדעי זיב ןעמוק
 ,לארשי ללכ ןעצנַאג ןרַאפ ן'הנגַאד טעװ רָאנ ,ן'הגַאד ךיז רַאפ זיולב
 ,(רעווָאניש לאקזחי 'ר)

 ןוא הסנרּפ תגאד ןיא ןָאטעגנײרַא ןייז ןעצנַאגניא ןלעװ ןעדיא ןעוו
 -עד --- תורצ ןוא תוגאד יילרעלכ טימ לבלובמ ןייז ןעלעוו תוחמ ערעייז
 ,רעקצָאק) .ןעמוק חישמ טעװ טלָאמ

 ; ןייז טעוװ דלעג --- סיכה ןמ הטורּפ הלכתש דע אב דוד ןב ןיא
 ךיילג ןייז טעוו'ס זַא ,טנעה עבָארג ,עגיסַאּפמוא ןיא ןעגיל טעוו'ס רָאנ
 ,עקַאט זנוא ךיז טכוד רַאפרעד .טזָאלעגסױא ךיז טָאה דלעג סָאד יו
 ,(ם"ירה ישודיח) !ןעטייצ ס'חישמ ןיא טנייה ןעבעל רימ זַא
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 תוימשגב טוג ןייז טעװ ןעדיא עטסָארּפ ןעוו ,טייצ ַא ןייז טעוװ סע
 ךָאנ ןוא תוימשגב טכעלש ןייז טעװ ,דיא ןעלעדייא םעד ןוא תוינחורבו

 טינ םהיא ןעמ טעװ םילהת לעטיּפַאק ַא וליפא לייוו ,תוינחורב רעגרע
 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .ןעגָאז ןעזָאל

 (.וט .אמ) רמאל ךילע יתעמש ינאו

 ןעגעוו וליפא ךיא בָאה טרעהעג, : ן'פסוי וצ טגָאזעג טָאה הערּפ
 רימ זיא .ןעכַאז ענייש ןייק טינ רָאג ןעלמרומ בייוו ס'רפיטוּפ ןוא ריד
 ָאזַא זַא סָאד טמוק יװ ,ותוא רותפל םולח עמשת סָאװ ,אלּפ ַא עקַאט

 ןענעק וצ ,הגרדמ ַאזַא טכיירגרעד ןעבָאה לָאז ,וד יו הזבנו לּפש םדָא

 ? ןייז םולח רתוּפ
 -"נעמ טרעהעג טסָאה וד סָאװ סָאד; : רמאל הערּפ תא ףסוי ןעיו

 עמשת עגונב .בזכו רקש זיא סָאד ,ידעלב ,רימ ףיוא ןעלמרומ ןעש
 -- הערּפ םולש-תא הנעי םיקלאו .תמא זיא סָאד ,ותוא רותפל םולח
 ,(רענַאילשימירּפ ל'ריאמ 'ר) .עכילטעג ַא זיא הגרדמ יד

 םולח עמשת ,רמאל ךילע יתעמש; :ן'פסוי וצ טגָאזעג טָאה הערפ

 טָאה ,םיטושל הנתינש האובנב רָאנ ,המכח תמחמ טינ ,"ותוא רותפל

 םכחו ןובנ שיא ןַא ןהעז לָאז רע ,ןהערּפ ט'הצע'עג ףסוי רעבירעד

 תויה ,ןעוועג רעכיז ךיז ייב זיא ףסוי לייוו ,םירצמ ץרא לע והתישיו

 ,המבכח תמחמ טינ זיא ,תומולח רתוּפ ַא ןייז וצ זַא ,טלַאה הערּפ יו ױזַא

 -ַאב טינ יאדוא םהיא ךָאד רע טעװ ,םיטושל הנתינש האובנב רָאנ

 ,םירצמ ןופ טפַאשטריװ עשימָאנָאקע יד טימ ןעטלַאװרַאפ וצ ןעמיטש

 הערּפ טָאה ,ןייז םולח רתֹוּפ ס'פסוי טרעהעגסיוא טָאה הערּפ יוװ

 עקַאט זיא ,ץלַא סָאד טסייוו וד זַא םעד ךָאנ ,עידוה ירחא;/ : טגָאזעג

 טָאג -- ךתוא םיקלא עידוה רָאנ ,םיטושל הנתינש האובנכ טינ סָאד

 ןעמיטשַאב וצ רימ טסיהצע וד סָאװ ,םכחו ןובנ םעד .ריד טימ זיא

 שיא ַאזַא לייוו ,ךיד עקַאט ךיא םיטשַאּב ,דנַאל ןיימ ןעטלַאװרַאפ וצ

 'יבצ 'ר) ,םירצמ ץנַאג ןיא טינ ךיא גָאמרַאפ ,וד יוו וב םיקלא חור רשא

 .(רעציזילַאז

 חל .אמ) וב חור רשא שיא הזכ אצמנה

 ,המכח ןיא ןעטייוצ ַא טרעהרַאפ סָאװ שנעמ רעד זומ ,עודיכ
 טָא .טרעהרַאפ רע סָאװ רעד יוװ ,ןובנו םכח רערעסערג ַא ןייז ןיילַא

 ךיז טגיפעג :םיצעוי ןוא םימוטרח ענייז טגערפעג הערּפ טָאה סָאד

 וצ םהיא תלוכיב ןייז לָאז רע ,ףסוי יו םכח רערעסערג ַא ,םירצמ ןיא
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 אליממ ךָאד זיא ,ָאטינ םירצמ ןיא ןיא םכח ַאזַא ביוא --- ? ןערעהרַאפ

 ,(ט"שעב) .ךומכ םכחו ןובנ ןיא

 (.א .במ) םירצמב רבש שי יכ בקעי אריו

 בילוצ זיא ('אינת,ה-לעב רעד) ,רעידַאל ןמלז רואינש 'ר ןעוו

 רע טָאה ,גרוברעטעּפ ןייק טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ןערָאװעג תונישלמ

 זיא חילש רעד ןעוו ,רעווישטידרעב טעד ןייז עידומ ףכית ןעסייהעג

 טסערַא םעד ןעגעוו רעווישטידרעב םעד טגָאזעגנָא ןוא ןעמוקעגניירַא

 ןפיוא ןעגעלעג זיא סָאװ שמוח ַא טנעפעעגפיוא רע טָאה ,רעידַאל ם'נופ

 שי יכ; קוסּפ םעד ,ץקמ הרדס יד טשימעגפיוא דָארג טָאה ןוא שיט

 -רַאפ לייו ַא ךיז רע טָאה ,חילש םעד גידנערעהסיוא ,"םירצמב רבש

 :טרעפטנעעגּפָא חילש םעד ןוא שמוח ןופ קוסּפ ם'ניא טכַארט

 -ץגמוא בָאה ךיא סָאװ הרות רעד ןיא קוסּפ רעד ,טשינ הגַאד ---

 ןערעוװ טיירפַאב טעװ ןמלז רואינש 'ר זַא זמרמ זיא טשימעגפיוא טכיר

 יו טקנוּפ ."הקבר ןב רואינש; ןעכַאמ "רבש, ןופ תובית ישאר יד

 טעװ ױזַא ,לובלב ןופ ןערָאװעג טיײרפַאב םירצמ ןיא זיא קידצה ףסוי

 ,לובלב ןייז ןופ ןערעוו םיירפַאב בורקב קידצ רעידַאל רעד

 (ז .במ) םריכיו ויחא תא ףסוי אריו
 ,תורבחתה טשרעה רעדירב יד ןעשיווצ זַא טנעקרעד טָאה ףסוי

 ןעטלַאה ייז זַא ,טנעקרעד ךיוא רעבָא טָאה רע .תועירו הבהא ,הוחא

 םתא רבדיו .ןעסָארדרַאפ םהיא טָאה סָאד ןוא סיורג ,גיצָארט ךיז

 "עג טָאה ,ןעפָארטש ייז ןעביוהעגנָא רע טָאה חיכומ ַא יו --- תושק

 ךיז רהיא טלַאה סָאװ --- םהילא רמאיו .דייר עברַאה ייז טימ טדער

 טכַארטרַאפ ךיז רהיא טָאה ? הוואג ךייא וצ טמוק יװ ? סיורג ױזַא

 "? םתאב ןיאמ,

 ונלכ; :טרעפטנעעג םהיא רעדירב יד ןעבָאה --- וילא ורמאיו
 תועיר ,תודחא זנוא ןעשיווצ טשרעה רעבירעד ,"ונחנא דחא שיא ינב
 ןיא םנחב רעבָא זנוא טסגידלושַאב .תמא זיא סָאד ,םינכ .הבהא ןוא
 ןעבָאה ןוא 'ד ידבוע ןענייז רימ ,םילגרמ ךידבע ויה אל לייוו ,הואג
 תרמשמ) .,"הואג לגר וניאובת לא; ןופ ךיז ןעטיהעגסיוא גידנעטש
 ,(רמתיא
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 (ח .מ) והוריכה אל םהו ויחא תא ףסוי רכיו

 טָאה ,חלצוי-אל רעסיורג ַא רעבָא ,ליכשמ ַא ,דיא רעניזדַאד ַא
 יילרע'לכ ייב ,עשרַאװ ןיא טכַארברַאפ טייצ ַא טָאה רע יװ םעדכָאנ
 :ןויבאו ינע ןַא ןיזדַאר ןייק ןעמוק םייהַא טזמעג ףוס םוצ םיקסע
 -עג טָאה ,םידגב עשידָאמ-טלַא ןיא רע זיא עשרַאװ ןייק ןערהָאפעגקעװַא
 -רעדָאמ ַא ןעועג רע זיא גידנעמוקקירוצ .תואיּפ ןוא דרָאב ןעגרָאט
 וצ ןעמוקעג דיא רעד זיא .רעטריזַאר טַאלג ןוא רעטעדיילקעג רענ
 ,תודמלמ וצ ןעמענ ךיז לָאז רע יצ ,הצע ןַא ןעגערפ ךינעה ןושרג 'ר

 לייוו ,תודמלמ וצ ןעמענ טינ ךיז טסלָאז זיא הצע ןיימ ,ןיינ ---
 ,דמלמ רעטרעקרַאפ ַא ןייז טסעװ וד

 ?דמלמ רעטרעקרַאפ ַא סעּפע סָאװ --
 אל םהו ויחא תא ףסוי רכיו, קוסּפ םעד ףיוא .טושּפ ץנַאג ---

 תמיתח אלב אציש "דמלמ, תובותכ ןיא ל"זח יד ןעגָאז ,"וחוריכה
 / ןוא דרָאב טימ ןערהָאפעגקעװַא טזיב רעבָא וד .ןקז תמיתחב אבו ,ןקז
 ,ךָאד וטזיב ,תואיּפ ןוא דרָאב ןהָא וטזיב ןעמוקעג םייהַא ןוא תואיפ
 ךיוא םורַאד וטסעװ ,"דמלמ, רעטרעקרַאפ ַא ל"זח רמאמ םעד טיול
 ,ןייז חילצמ טינ הכאלמ רעד ייב

 ,ם"ירה ישודיח םעד ייב הצע ןַא טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 זיא רע ,תויתוא עט'הביתכ'עג ןעביירש וצ ,די-ןמָא ןַא זיא רע יוװ יױזַא

 תוכאלמ ייווצ יד ןופ ןעכלעוו וצ ,דמלמ ַא ןייז וצ גיהעפ ךיוא רעבָא

 ?ןעמענ וצ ךיז םהיא רע ט'הצע

 "עג ם"ירה ישודיח רעד םהיא טָאה --- תודמלמ וצ ךיד םענ --

 ךיוא ןיילַא וטסעװ ,דימלת רעטוג ַא ןעפערט ריד ךיז טעװ --- ט'הצע

 .ןענרעל םהיא ןופ סעּפע

 (.ז .במ) םהילא רכנתיו

 שנואוו רעדָא םיורט ןייז ןעװ .ןעשנעמ ןופ עבט יד זיא ױזַא
 רעד ךיז טליפ ,טכילקריוורַאפ טרעוו םענייז רבח םעד ןייז וצ חצנמ
 -רעד קרַאטש ,ןוחצנילעב ןופ טרַאװנעגעג רעד ןיא רבח רעטגיזַאב
 ,גיד'לפש ןוא ןעגָאלשרעד ,טגירעדינ

 ןעוועג ן'פסוי וצ רעדירב יד ןופ האנש עצנַאג יד ךָאד זיא עודיכ
 רעדירב ןוא רעטָאפ ןייז ,ןעגינעק טעװ רע זַא ,תומולח ס'פסוי בילוצ
 ןענייז תומולח ענייז זַא ,ןעזרעד טָאה ףסוי .ןעקוב םהיא וצ ךיז ןעלעוו
 -מערפ ַָא יו ךיז טכַאמעג רע טָאה --- םהילא רכנתיו ,ןערָאװעג םיוקמ.
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 / ןעליפ טינ טרַאװנעגעג ןייז ןיא ןעלָאז ענייז רעדירב יד ידכ רעד
 םענעגייא ןַא רַאפ ןעקוב ךיז ןעזומ ייז סָאװ ,טגירדינרעד ,טמעשרַאפ ךיז
 -ָאז תומולח ענייז זַא ,ארומ רעד בילוצ םהיא ןעבָאה ייז סָאװ ,רעדורב
 ייז ןעלָאז -- טכענק ַא רַאפ טפיקרַאפ ןערעו םייוקמ טשינ ןעל
 ןעדמערפ ַא רַאפ ךיז ןעקוב ייז זַא -- טכַארטעג ףסוי טָאה --- ןעביולג
 ַאזַא רעגינעטרעטנוא יד טינ טפַאשרַאפ ןוא ךילריטַאנ זיא סָאװ לשומ
 טרפב ,םענעגייא ןַא רַאפ ךיז ןעקוב ייז תעב יװ ,רעצ ןוא שפנ-תמגע
 ,(רעווישטידרעב) .. .רעדורב םענעגייא ןַא רַאֿפ ךָאנ

 (ט .במ) םתא םילגרמ םהילא רמאיו

 ןענייז ייז זַא ,ייז ןעגידלושַאב וצ טכוזעגסיוא דָארג ףסוי טָאה סָאװ
 | ? םילגרמ

 סָאד גידנעסיוו רעדירב ענייז זַא ,טַאהעג ארומ טָאה ףסוי ---
 ןעגערפכָאנ ןעביוהנָא ןעלעוו ,םירצמ ןייק ןערָאװעג טפיוקרַאפ זיא רע
 ןעכיירגרעד ןעלעוו ייז זַא ,ןייז ךָאד ןעק'ס ןוא םהיא ןעכוזכָאנ ןוא
 ןוא םילגרמ ןענייז ייז זַא טגידלושאב ייז רעבירעד רע טָאה ,םהיא וצ

 ןעלָאז ייז ,ייז רַאפ ןעגעװ עלַא ןעסָאלשרַאפ רע טָאה םוהַא ױזַא
 יז ןעלעוו ,שזַאנָאיּפש ןיא טגידלושַאב גידנערעוו לייוו .ןעּכוז םהיא
 ,םהיא ןעכוזמורַא ןוא םהיא ףיוא ןענערפכָאנ ךיז ליפיוצ טינ ןיוש
 .(רעכסישּפ השמ םהרבא 'ר)

 (חל .במ) ראשנ ודבל אוהו

 רערעמ סָאװ .רעדניק עטרעטיצעגּפָא יד סימ דימת ןיוש זיא ױזַא

 יי ןעפערט ,ןוסָא והרקו ,יײז רעביא טרעטיצ ןעמ ןוא ייז טיה ןעמ

 (רעװָאסָאק ךורב 'ר) .ןעקילגמוא ןוא תורצ עלַא דָארג

 ,.דל .גמ) ומע ורכשיו ותשיו

 דלַאב ייז ןענייז ,ורכשיו ,לסיב ַא ןעקנורטעג ןעבָאה ייז --- ותשיז

 .ןעקנירט וצ ןעוועג טניואוועגנייא טינ ןענייז ייז לייוו .ןערָאװעג רוכיש

 טָאה רע שטָאכ ,לובמ ןכָאנ ןערָאװעג רוכיש חנ ךיוא זיא רעבירעד

 "עג טינ טָאה רע לייו ,לובמ ןרַאפ סָאװ סָאמ עבלעזיד ןעקנורטעג

 רעכַאװש ןעשנעמ ןופ עבט יד טרעוו ןערהָאי ןופ ךשמ ןיא זַא טסואוו

 רע לעיפיוו ,עלַאמרָאנ ַא ןעוועג רעירפ םהיא רַאפ זיא סָאװ סָאמ יד ןוא
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 ןערהָאי ןופ טייצ ןיא סָאמ עבלעזיד טרעװ ,ןעמענרַאפ טנעקעג טָאה
 ,(תמא תפש) .ןָא ט'רוכיש ןוא סיורג וצ

 ,,זט .דמ) ינומכ רשא שיא

 שרדמה-תיב ןיא טקרעמַאב לָאמניײא טָאה דיסח רעקסמָאדַאר ַא

 -נעריטימיא טנעװַאד ןוא טהעטש ןַאמרעגנוי ַא יו "המלש תראפת? ןופ

 טָאה ןוא ןַאמנעגנוי םוצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא .ן'יבר ןופ תועונת יד גיד

 | טמיורעגנייא םהיא רעיוא ןפיוא

 .ןעטכעש ךיד ףרַאד'מ זַא ,ןעסיוו טסלָאז ,ןַאמרעגנוי ---
 ץיבר םוצ ןעּפָאלעגניײירא ןַאמרעגנוי רעד זיא רעטרעטיצרַאפ ַא

 טָאה .טגָאזעג םהיא טָאה דיסח רעד סָאװ טלהעצרעד םהיא טָאה ןוא
 :םהיא טגערפעג ןוא דיסח םעד ןעפורעגניירַא המלש תראפת רעד
 ?ןעדיא ַא וצ ױזַא סָאד ןעמ טגָאז יו ,ןכתיה

 -רַאפ ךיז דיסח רעד טָאה --- גידלוש טינ רָאג ָאד ןיב ךיא ---
 - ,דיסחה הדוהי 'ר תאווצ ןיא טכַארבעג שוריפב טרעוו ױזַא -- טרעפטנע
 םעט רעד .ןעטכעש יז ןעמ ףרַאד ןהָאה ַא יו ױזַא טעיירק ןהוח ַא ןעוו זַא

 יד רעבָא ,ןעלגילפ יד רעטנוא םהיא טהירב ,טעיירק ןהָאה רעד אלימ ,זיא
 םעד ןעכַאמוצכָאנ יו ,רעמ טינ ךָאד זיא ---? יז טעיירק סָאװ רַאפ ןהוה
 וצ רַאפרעד רהיא טמוק ,ןעריטימיא וצ ױזַא טַאלג ביוא ןוא ,ןהָאה
 טיירש יבר רעד אלימ ,ןַאמנעגנוי םעד טימ זיא ױזַא טקנוֿפ ,ןעטכעש
 יבר רעד טנעװַאד ,םהיא טהירב ,ןענעװַאד ץתעב תועונת טכַאמ ןוא
 ,טכיירגרעד טינ הגרדמ ַאזַא ֹוצ ךָאנ ןעבָאה םידיסח סָאװ ,תונווכ טימ
 ָאט ,תונווכ סנ'יבר םעד טינ ךָאד טהירב םהיא ,ןַאמרעגנוי רעד רעבָא
 זיא ? תועונת עכלעזַא טכַאמ ןוא ןענעװַאד םייב רע טיירש עשז סָאװ !

 טכוז רע ביוא ,ונ .ן'יבר םעד ןעכַאמכָאנ לו רע ,רעמ טשינ ךָאד
 | "ירעד םהיא ךיא בָאה ,ןהוה עדנעיירק יד יוװ ךָאד רע זיא ,ןעכַאמוצכָאנ
 .י.ןעטכעש םהיא ףרַאד מ זַא ,טגָאזעג רעב

 -תיב סניבר ןיא גידענעװַאד לָאמנייא טָאה דיסח רערָאבמַאס ַא

 טכַאמעג ןוא ןעירשעג ,תועונת עגיד'הנושמ עכלעזַא טכַאמעג ,שרדמה

 "עג ןוא שמש םעד ןעפורעגוצ טָאה על'השמ 'ר יבר רעד זַא ,תולוק

 רערָאבמַאס רעד טָאה ןענעװַאד ן'כָאנ .דיסח םעד ןעכַאמ ליטש ןעסייה

 :רענעװַאד ןעגידרעייפ םוצ טגָאזעג

 "ּפָא שטָאכ ןענעװַאד גידרעייפ ןייד סימ ןענעק לָאז'מ ןעוו ---

 "'הנושמ ענייד טרעמיקעג טינ יאדווַא ךימ טלָאװ ,ןעסע ּפָאט ַא ןעכָאק

 ! .. .תועונת עגיד



 שגיו

 (.חי .דמ) הדוהי וילא שגיו
 השגה ןיא .ןענװַאד וצ יו ,זנוא טנרעל השודקה הרות יד

 םוצ ןע'הנעט ױזַא וטסלָאז ,ןענעװַאד ךיז טסלעטש וד ןעוו .הלפת אלא
 רבדי .לעממ הולא קלח ַא ןַארַאפ ךָאד זיא רימ ןיא ,ינדא יב, :ע"שבר
 וצ רעה ,רַאה ןיימ ,םורַאד ךיד ךיא טעב ,ינדא ינזָאב רבד ךדבע אנ
 "רַאפ טינ רימ ףיוא ךיד לָאז ןוא ,ךדבעב ךּפַא רחי לַאו ,הליפת ןיימ
 רזוג הערפ המ ,הערפכ ךומכ יכ ,תונמחר רימ ףיוא בָאה ןוא ןעסירד
 ףיוא סטכעלש סעפע טסָאה וד ביוא ,ןָאט וטסלָאז ,ױזַא ,םייקמ וניאו
 ,(רעלבָאנרעשט ןרהא 'ר) .ןייז םייקמ טינ סָאד וטסלָאז ,ןעוועג רזוג רימ

 ןעמַאזוצ עדייב .החמש טימ ןוא הארי טימ ןעניד ןעמ ףרַאדַאב טָאג
 ,החמש ןהָא הארי .טשינ לָאמנייק ךיז ןעדייש סָאװ ,דניירפ ייווצ ןענייז
 .(ט"שעב) ,הרוחש הרמ זיא

 ,שיא בלב תובשחמ -- "הבשחמ; ןעכַאמ "החמשב; תויתוא יד
 ,(רעלבָאנרעשט םוחנ 'ר) .תובצעב טינ ,החמשב ןייז דימת ןעפרַאד

 -סגנונפָאה ,ךיליירפ ,החמשב זיא שנעמ ַא ןעוו ,ואצת החמשב יכ
 'ר יבר) .תורצ ןֹוא תוגאד עלַא ןופ ןהעגוצסױרַא תלוכיב רע זיא ,לופ
 ,(םנֹוב

 ענייז ליוו ןוא ןענעװַאד ךיז טלעטש דיא ַא ןעוו --- וילא שגיו
 ,רמאיו .ומש ךרבתי ארוב םוצ ןערעטנעענרעד ךיז ןעלָאז תוליפת
 טזיב וד זַא ,ךָאד סייוו ךיא --- ינדא יב :ןעגָאז ױזַא תישאר רע לָאז
 ךָאנ טשרע ןוא לכה עדויו לכה רצוי רעד ,םימלועה לכ ארוב רעד
 ,(רמתיא תרמשמ) .השקב ןייז ןעגָאז רע לָאז םעד

 ןעלהעצרעד וצ טלָאהרעדיװ הדוהי טָאה סָאװ וצ ,הדוהי וילא שגיו

 ? רעירפ ןופ טסייוו רע סָאװ ,סעֶלַא ן'פסוי

14 
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 טָאה ףסוי ןעוו ,הליחתכל זַא ,ן'פסוי רַאפ ןעוועג הדומ טָאה הדוהי
 ןועמש ןעפרָאװעגנײרַא טָאה ןוא םילגרמ ןענייז ייז זַא טגידלושַאב ייז
 ןענייז ,האובת קעז יד ןיא דלעג רעייז ןעפרָאװעגרעטנוא ,הסיפת ןיא
 סָאד זַא ןוא גידלושמוא ןענייז ייז זַא ,ןעוועג רעכיז ךיז ייב רעדירב יד
 טגערפעג הנעט ןושלב ןעבָאה ייז ןוא םילובלב יוװ רהעמ טינ זיא סעלַא
 םיהלאה זַא הדומ ייז ןענייז טציא "? םיהלא ונל השע תאז המ, :טָאג

 סָאװ .שנוע רעייז ןייז וצ לבקמ טיירג ןענייז ןוא ,ךידבע ןוע תא אצמ
 ותוארכ היהו ? עטַאט רענעכָארבעצ רעטלַא רעד ,גידלוש רעבָא זיא
 ! תמו רענה ןיא יכ

 ןענעקרענָא רעדירב יד זַא ,דייר ס'הדוהי טרעהרעד טָאה ףסוי יו
 םעד ךיז ףיוא ןייז וצ לבקמ טיירג ןענייז ,ףסוי תריכמ ןופ אטח רעייז
 --- ןעטַאט םעד ןייז רעצמ טינ לָאז רע ,םהיא וצ ןערילעּפַא ןוא שנוע
 (תמא תפש) ..,"קפאתהל ףסוי לכי אלו;

 -ַאב ךיילג לָאז רע ,ן'פסוי וצ טדערעג טָאה הדוהי --- וילא שגיו
 ס'טָאג ןעכַאמ סיורג רע טעװ םורַא ױזַא ןימינב רעדורב ןייז ןעיירפ
 יתא/ .ידל' ולדג', --- ןעכַאמ "וילא שגיו, ןופ ןוקירטונ יד יװ .ןעמָאנ
 ,(רעצישּפָאר ילתפנ 'ר) ,"וידחי' ומש' הממורנו'

 טי .דמ) בא םכל שיה ,רמאל וידבע חא לאש ינודא

 טָאה רהיא זַא ןעדיא ,רהיא טסייו ,זנוא טגערפ ע"שבר רעד

 רהיא טקנעדעג ,ךייא טצישַאב ןוא טכַאװ סָאװ ,לעמיה ןיא ןעטַאט ַא

 ? םהיא

 ,"ןקז בָא ונל שי, : ע"שבר םעד רימ ןערעפטנע --- ינדא לא רמאנו

 רימ .לעמיה ןיא ןעטַאט ןעטלַא םעד ןעבָאה רימ זַא ,רימ ןעסייוו יאדווַא

 ןעצעש וצ יו טינ ןעסייוו ןוא רעדניק עטכעלש עשירַאנ רעבָא ןענייז

 ,(שודקה דוי) ,םהיא ןעטכַא וצ ןוא

 (.גכ .דמ) םכתא ןטקה םכיחא דרי אל םא

 טהעג ייז ,תוימשג ןיא ןעטסיאָאגע ןעדיא ןַארַאפ ןענייז'ס יו טקנופ
 ,רעגעלעג טוג ַא ןוא שובלמ ַא ,ןעקנירט וצ ןוא ןעסע וצ ןעבָאה ,טוג
 ןענייז ױזַא .בוט-לכ ןופ ןעבָאה ייז יבַא ,טלעוו עצנַאג יד טינ יז טרַא
 ,עמורפ ,ןעדיא ָאד ןענייז'ס .תוינחורב ןעטסיאָאגע ןעדיא ןַארַאפ ךיוא
 ידכ ץלַא סָאד ןעוט ,ןענרעל ןוא הלילו םמוי ןעציז ,'ד ידבוע ,םידמול
 -ןג ןיא ץַאלּפ ַא טימ ,הנש םירשעו הָאמ רחאל ,ךיז ןערעכיזרַאפ וצ
 יז טרעמיק ,רעדניק ענעגייא ערעייז וליפא ,ןעוט ערעדנַא סָאװ .ןדע
 הרות יד טגָאז ןעדיא עכלעזַא ףיוא ,טגרָאזַאב ןענייז ייז יבַא ,טשינ
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 רעייא רַאפ טינ טגרָאז רהיא ביוא ,"םכתא ןטקה םכיחא דרי אל םא;
 ,ךייא טימ הגרדמ ןייא ףיוא טינ טהעטש סָאװ רעדורב ןערענעלק
 ךייא ןעק ,ינּפ תוארל ןופיסות אל ,ךיז רַאפ ןיולב ט'הגאד רהיא רָאנ
 .(רעווישטידרעב) .ןעקוקנָא טינ ע"שבר רעד

 (אל .דמ) תמו רענה ןיא-יכ ותוארכ היהו

 רע זַא ,רעקצָאק ןרַאפ ךיז טגָאלקעג לָאמַא טָאה דיא רערעטלע ןַא

 שפנ"רסומ ךיז טָאה רע עכלעוו רַאפ ,הסנרפ ילעב ,ןהיז עכילטע טָאה
 ןעוו ,ןערהָאי ערעטלע יד ףיוא טציא ןוא גנואיצרעד רעייז רַאפ ןעוועג
 -רַאפ ןעצנַאגניא םהיא ייז ןעבָאה ,ןעכָארבעצ ןוא ךַאװש םירָא זיא רע
 ,םהיא ןופ ןעסיוו טינ ירמגל ןעליוו ןוא טזָאל

 ןיא סָאד ןעניפעג רימ .טשינ שודיח ןייק רָאג סָאד זיא רימ ייב

 רעדירב יד ןעבָאה ,ןע'נימינב ןעטלַאהרַאפ טָאה ףסוי ןעוו .הרות רעד
 ןהעזרעד טעוװ רעטָאפ רעייז זַא ,ותוארכ היהו ,םהיא וצ ט'הנעטעג
 זיא ןעברַאטש רע טעװ תמו -- ָאטינ זיא ןימינב זַא רענה ןיא יכ

 ,רעדניק ןהעצ טַאהעג טָאה ןימינב ,ןהעטשרַאפ וצ רעווש תמאב ךָאד -
 ,רעדניק ס'ןימינב זַא ן'פסוי טגָאזעג טינ לעדירב יד ןעבָאה סָאװ רַאפ
 .ןעברַאטש רעצ סיורג ןופ ייז ןעלעוו ,ָאטינ זיא רעטָאפ רעייז ןהעז ןעלעוו
 ענייז רַאפ טגָאטהעװ עטַאט ַא זיולב זַא ,סיוא ןענַאד ןופ עקַאט טזייוו

 רעייז ןופ ןעדייל יד רַאפ רעצמ טינ ךיז ןענייז רעדניק רעבָא ,רעדניק

 .רעטָאפ

 | (.גל .דמ) יבא-לא הלעא ךיא יכ = |
 בָאה ךיא זַא ,יתא ונניא רענהו ,םָאג וצ ןעטעב ךיא ןעק ױזַא יו

 ישודיח) 4 תורענ ימי יד ןיא ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ,ןעוועג ןקתמ טינ

 ,(ם"ירה

 ןרַאפ ןעזייו ךיז רימ ןענעק ױזַא יו ?יבָא לא הלעא ךיא יכ |
 ָאטשינ ןענייז רעדניק ערעזנוא ןעוו ,יתא ונניא רענהו לעמיה ןיא ןעטַאט
 רעדניק יד ךָאד ןעבָאה רימ ,רענה תֹא ברע ךדבע יכ ?זנוא טימ
 ןענייז ,הרותיןתמ תעב םלוע לש ונובר ןרַאפ ןעוועג ברע ערעזנוא
 .(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .ךילטרָאװטנַארַאפ ייז רַאפ ךָאד רימ

 (.ה .המ) ובצעת-לא התעו

 ימ הטרח טָאה ,הבושתנ םירזוח טייז רהיא זַא ,טציא ןוא ,התעו

 לייו ,ןייז גירעיורט טינ רהיא טלָאז ובצעתילַא -- הנה יתוא םתרכמ
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 ,החמש ךרוד רָאנ ,תובצע ךרוד טינ זיא הבושת ןופ הגרדמ עטסכעה יד
 ,(רמתיא תרמשמ) .הבהא ןוא הודח

 עטצעל סָאד ,תורירמ ןוא תובצע ןעשיווצ קוליח רעסיורג ַא ןַארַאפ

 ,רענעלַאפרַאפ ַא ןיב'כ --- טניימ עטשרע סָאד .טשינ רָאג בָאה'כ ,טניימ

 .(רענילרַאק ןרהא 'ר) .רעזָאלסגנונעּפָאה ַא

 עטסניימעג יד .תובצע ןופ העיגנ ַא טָאה תורירמ עטסלעדייא יד

 .(ל"נה) .השודק ןופ טמוק החמש

 ע"שבר רעד -- 'םתובצעל שבחמו בל ירובשל אפורח,

 תורבש סָאד טרישזַאדנַאברַאפ ןוא רעצרעה ענעכָארבעצ יד טלייה

 ,(שודקה דוי) .תובצע ןייק ןעלקיװטנַא טינ ןופרעד ךיז לָאז סע ידכ ,בלה

 (.ט .המ) םירצמ לכל ןודאל םיהלא ינמש ףסוי ךנב רמא הכ

 סָאװ ,ןבקעי רַאפ ןעוועג סָאד זיא הבוט הרושב ַא רַאפ סָאװ

 לשומ ַא ןערָאװעג זיא רע זַא ,ןייז רשבמ ןעסייהעג םהיא טָאה ףסוי

 ? האמוט אלמ זיא סָאװ דנַאל םעד רעביא

 שרדמ רעד יו .הניכש יד "הכ; טרָאװ סָאד טניימ --- עודיכ ---

 ןייק ןעמוקעג זיא ףסוי רעדייא ."הכ,ב ואבנתנ םיאיבנה לכ; טגָאז

 ַא ןַארַאפ זיא ס זַא טסואוועג טינ ירמגל םיירצמ יד ןעבָאה ,םירצמ

 ס'טָאג טכַאמעג םסרפמ םירצמ ןיא טָאה ףסוי .טלעו רעד ףיוא טָאג

 ױזַא --- ,רמָא הכ .רעטָאפ ןייז ןעוועג רשבמ ףסוי סָאד טָאה .ןעמָאנ

 ךימ טָאה ,םיהלא ינמש ,ףסוי ןהוז ןייד ,ףסוי ךנב ,הניכש יד טגָאז

 ןעגָאזנָא ןעסייהעג ףסוי טָאה ױזַא .םירצמ רעביא טָאג ַא רַאפ טכַאמעג

 עטסערג יד ן'בקעי רַאפ ןעוװעג עקַאט סָאד זיא בקעי רעטָאפ ןייז

 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .ןהוז ןייז ןופ הרושב

 (- .המ) ילא בורק תייהו ןשג-ץראב תבשיו
 -שנעמ ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד טנעקעג טוג ,סיוא טזייוו ,טָאה ףסוי

 -ַאזוצ ןעניואוו טעוװ רע ביוא זַא ,טסואוועג טָאה רע .רעטקַארַאכ ןעכיל
 -עּפש רעדָא רעירפ ןעזומ טעװ ,רעדירב יד טימ ןוא ןעטַאט ןטימ ןעמ
 -נעטשרַאפסימ ,ןעיירעגירק החּפשמ רעד ןעשיווצ ןעכערבסיוא רעט
 טעוװ הבהא רעייז זַא ,ןייז םרוג אליממ ןעלעוו סָאװ ,ן'תקולחמ ,ןעשינעד
 טָאה בױהנָא ןיא דלַאב ןעכיירגרעד וצ סָאד ידכ ,ןערעו טרעטשעצ|

 ,םהיא וצ ןעמוקעג זיא רע רעדייא ךָאנ רעטָאפ ןייז ןעגָאלשעגרָאפ רע
 ערעזנוא ,ןשוג דנַאל ןיא ןעניואוו טסעװ וד זַא ,"ןשוג ץראב תבשיו;
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 "וצ ןעמוק זיולב ןעלעוו רימ ,ןעמַאזוצ ןעניואוו טינ ןעלעוו תוחּפשמ
 ,םיבורק עגידנעטש ןעביילברַאפ רימ ןעלעוו --- ילא בורק תייהו ,טסַאג
 זנוא ןעשיווצ הבהא יד ןוא ןעגירק טינ ךיז ןעלעוו תוחּפשמ ערעזנוא

 ,(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .ןערעװ טרעטשעג טינ טעװ

 (.בי .המ) םכילא רבדמה יפ יכ

 וצ דער ךיא יו יױזַא ,סנייא רימ ייב זיא ץרַאה ןוא ליומ ןיימ

 (ץיוורוה רשא 'ר) .ץרַאה ןיא ךיא להיפ ױזַא ,ליומ ןטימ ךייא |

 (.גי .המ) םירצמב ידובכ-לכ-תא יבאל םתדגהו

 םירצמ ןיא זַא ,בקעי רעטָאפ ןייז ןעגָאזנָא ןעסייהעג טָאה ףסוי
 ןעגָארטרַאפ ןיוש ןעק רע זַא ,הגרדמ רעכיוה ַאזַא וצ טכיירגרעד רע טָאה
 סָאד טלהיפ רע ,טינ םהיא טרעמיק סע ןוא דובכ טָאה רע --- דובכ
 ,(ם"ירה ישודיח) .טינ

 ,דובכה ןמ חרובה לכ .ונממ חרוב דובכה ,דובכה רחא ףדורה לכ,

 רענייא ביוא ? ױזַא עקַאט סָאד זיא סָאװ רַאפ --- "וירחא ףדור דובכה

 "ַאב ןוא ןעפיולכָאנ דובכ רעד םהיא לָאז סָאװרַאפ ,דובכ ןייק טינ ליוװ

 ? ןעגיטסעל

 טמענ רעכלעו ,רעד זיא "דובכה ןמ חרוב, רע'תמא רעד ---

 ,שרוש םוצ םהיא טביוהרעד ןוא וצ םהיא טלייט ןעמ סָאװ דובכ םעד וצ

 טליט ןעמ סָאװ דובכ םעד זַא ,טהעטשרַאפ רע ."דובכה ךלמ,, םוצ

 "ַאב םהיא טָאה ת"ישה סָאװ ,ענייז תולעמ יד תמחמ סָאד זיא ,וצ םהיא

 טָאה סָאװ ,םעד ןעבעגוצּפָא דובכ רעד טמוק אליממ ,ייז טימ ןעקנָאש

 -לעב ַאזַא ןעשנעמ ַאזַא .ןעבעגעג תונורשכ ןוא תולעמ יד םהיא

 םהיא לָאז ןעמ ,ליוו דובכ רעד לייוו --- "וירחא ףדור דובכה, ,הגרדמ

 תפש) ,"ולש דובכהש ךלמ , םוצ ,שרוש םוצ ןעגנערבקירוצ ,ןייז ןקתמ

 .(תמא

 ןימינבו ,ךביו ויחא ןימינב יראוצ-לע לפיו

 (.די .המ) ויראוצ לע הכב

 ןפוסו ןימינב לש וקלחב תויהל ןידיתעש תושדקמ ינש לע ךביו

 ףסוי לש וקלחב תויהל דיתעש הליש ןכשמ לע הככב ןימינבו .ברחיל

 | ,(י"שר) .ברחיל ופוסו

 יז ןעלָאז ,החמש תעשב סָאד טמוק יו ,השק גולפ ןיא ךָאד זיא
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  ןפיוא טנייוועג רעדעי טָאה סָאװ רַאפ ןוא ? תונברוח ףיוא ןענייוו רָאג
 ? םענעגייא ןייז ףיוא טינ ןוא ןברוח סנעטייווצ

 תאנש בילוצ ןערָאװעג בורח שדקמייתב עדייב ןענייז ,עודיכ
 יז ןוא ןעמוקעגנעמַאװצ ךיז ןענייז ןע'נימינב טימ ףסוי ןעוו .םנח
 תאנש בילוצ ןעמוקעג זיא רערעייז דוריפ רעד זַא ,טליפרעד ןעבָאה
 ,תונוברח עגיטפניקוצ יד ןהעזרעד דלַאב ייז ןעבָאה ,רעדירב יד ןוֿפ םנח
 '-עג ייז ןעבָאה .םנח תַאנש ןופ טַאטלוזער סלַא ןעמוק ןעלעוו סָאװ
 "יורט עכלעזַא ןעוועג םרוג טצעי טָאה עכלעוו םנח תאנש סָאװ טנייוו
 .תונוברח וצ ןעריפרעד דיתע ןפיוא ךיוא טעװ ,ןעטַאטלוזער עגירע

 -נעגעג יד ןעקרַאטשרַאפ וצ זיא םנח תאנש וצ ןוקית רעד תויה
 ןייד יו ,ןָאט העו רעמ ריד לָאז רעצ ס'מענעי זַא ױזַא ,הבהא עגיטייז
 -ייוו וצ ,ןברוח סנעטייווצ ןפיוא טנייוועג רעדעי טָאה ןכל ,רעצ רענעגייא
 שטָאכ ןוא ,קילגמוא סנעטייווצ םעד ייז ןופ ןעדעי טרַא רקיעב זַא ןעז

 ןערעװ טיובעג טינ רעירפ ךָאד ןעק ,ןימינב ןופ שדקמה'-תיב רעד
 טנייוװעג ןימינב ףיױורַאד טָאה ,"ףסוי ןכשמ, ןופ ןברוח ןכָאנ רָאנ
 טיובעג טינ ןעצנַאגניא לָאז שדקמ ןייז זַא ,ןעטעבעג ןוא ןעצרַאה ןיא
 הבהא ַאזַא רָאנ ןערעװ ברח טינ לָאז ףסוי ןכשמ רעד יבַא ,ןערעוו
 ,(רערימזוק עלאקזחי 'ר) .םנח תאנש וצ ןוקית ַא ןייז ןעק

 (וכ .המ) םהל ןימאה אל יכ ובל גפיו

 ,רעדניק ענייז ןעביולג טינ לָאז וניבָא-בקעי זַא ,ןעגָאז וצ ךייש
 ? םירקש ירבוד רַאפ ןעטלַאה ייז לָאז

 טבעל ףסוי זַא ,ן'בקעי טלהעצרעד ןעבָאה רעדניק יד ןעוו ---
 ס'בקעי סעּפע ףסוי ךָאד זיא --- טביולגעג ייז רע טָאה ,קידצ ַא זיא ןוא

 ץרא לכב לשומ אוה יכו ,טגָאזעג רעבָא םהיא ןעבָאה ייז ןעוו ,ןהוז
 רעווש זיא ֹוניִבָא בקעי וליפא לייוו .טביולגעג טינ ייז רע טָאה ,םירצמ
 געמ ,דנַאל ַא ןיא לשומ ַא זיא רעכלעוו ,דיא ַא זַא ,ןעביולג וצ ןעוועג
 -רַאפ וצ ןעריבורפ טינ לָאז ,ןעטַאט ַא רַאפ ן'בקעי ןעבָאה וליפא רע
 ,(דיגמ רעצינשזאק) ,טייקשידיא ןייז ןענעקייל

 .1כ .המ) םהל ןימאה אל יכ

 ? ןעגיל ןעגָאז ןורושי יטבש יד זַא ןעוועג דשוח בקעי טָאה
 ,ובל גפיו ,טבעל ןהוז ןייז ףסוי זַא ,טרעהרעד טָאה בקעי ןעוו ---

 ןופ ןעגנַאגעגסיױא טינ רעיש זיא ץרַאה ןייז ןוא טביולגעג ייז רע טָאה
 ןעבילבעג זיא ףסוי זַא ,טגָאזעג םהיא רעבָא ןעבָאה ייז ןעו .החמש
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 "עד לייוו ,טביולגעג טינ ייז רע טָאה ,םהל ןימאה אל ,תוקדיצ ןייז ייב
 ,(השמ חמשי)...םיניבמ ןייק רַאפ ןעטלַאהעג טשינ ייז רע טָאה ףיור

 (.חכ .המ) יח ינב ףסוי דוע בר
 ךָאנ ךיא בָאה ,יח ינב ףסוי זַא ,ןעוועג הכוז בָאה ךיא סָאװ ידדאל

 רשָא 'ר) ..,םירצמ ןיא "בר, ןייז לָאז ןהוז ןיימ זַא ,ןעוועג הכוז
 ,(ץיוורוה

 (.ד .ומ) המירצמ ךמע דרא יכנא

 ןיהואו זַא ,תורודל ן'בקעי ןעװעג חיטבמ טָאה ע"שבר רעד
 טעװ ,"הרצב יכנא ומע; ,ןערעװ ןעבירטרַאפ ןעלעוו רעדניק ענייז
 ,(תמא תפש) .ןעטײלגַאב הניכש יד ייז

 ףיוא ןיב ךיא ןעו -- "ער אריא אל תומלצ יגב ךלא ינ םג;
 סָאד ךיא ןיב ,טכעלש טהעג רימ ןעוו ,םירוסי בָאה ךיא ןעוו ,תופצ
 רעבָא בָאה ךיא .ת"ישה ןופ ןוצר רעד זיא ױזַא לייוו ,הבהאב לבקמ
 טימ טזיב ,ע"שבר ,וד סָאװ ,"ידמע התא יכ, םירוסי ןוא רעצ סיורג
 עניימ ךיוא טסלהיפ ןוא תורצ עניימ ךיוא ךָאד וטסָאה ,גידנעטש רימ
 .(רענישזיר לארשי 'ר) ! םירוסי

 (.ד. .ומ) הלע-םג ךלעא יכנאו

 וטסלָאז ,הלע'םג הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא טזיב וד ןעוו וליפא
 -רעב) .הגרדמ ערעכעה ַא ןעכיירגרעד וצ ןעבערטש ןיא ןעטלַאה רדסכ
 ,(רעווישטיד

 (.טכ .ומ) ויראוצ לע לפיו

 ,וניתובר ורמאו .וקשנ אלו ,ףסוי יראוצ לע לפנ אל בקעי לבא

 | - ,((י"שר) .עמש תא ארוק היהש

 ? עמש ןייק טנעיילעג טינ ףסוי טָאה סָאװרַאפ ןוא

 זַא טלהיפרעד רע טָאה ן'פסוי טימ טנעגעגַאב ךיז טָאה בקעי ןעוו

 -רַאפ ןייז וצ הבהא עזָאלצינערג ַא ץרַאה ןייז ןיא ךיז טרעקַאלּפעצ סע

 ןייז וצ הבהא יד זַא ,טַאהעג ארומ רע טָאה ,דניק טבילעג ןערָאל

 רעבירעד רע טָאה ,'ד תבהא רַאפ ןייז רבגתמ טינ ךיז לָאמַא לָאז דניק
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 רעבָא ףסוי ,"ךיהלא 'ד תא תבהאו; ם'ניא "עמש, ןיא ךיז טפיטרַאפ
 טָאה ,בָא דוביכ ןופ הוצמ תמחמ ןעוועג רעטָאפ ןייז וצ הבהא ןייז ךָאד זיא
 טעװ רעטָאפ ןייז וצ הבהא יד זַא ןעבָאה ארומ טפיַאדַאב טינ רע
 סָאד ,רעטָאפ ןייז וצ הבהא יד לייוו ,'ד תבהא רַאפ ןייז רבגתמ ךיז
 קסועה לבא ךָאד ןעגָאז ל"זח יד ןוא 'ד תבהא ןעוועג ךָאד זיא אפוג
 ,(שודקה דוי) ,"הוצמה ןמ רוטּפ הוצמב

 (.בל .ומ) ןאצ יעור םישנאהו
 ןעפיוקוצנייא ןעטייקכילגעמ עלַא טימ ןעבערטש סָאװ ןעדיא ןַארַאפ

 סעלַא ןעלעוו ייז ,טפַאשלעזעג רעשידיא-טינ רעד ןיא סוחי ןיא ךיז
 רעבָא טָאה ףסוי .ן'רבח ייז טימ ךיז ןעלָאז ןעדיא-טינ יד יבַא ,ןָאט
 טנעקעג ךיז טָאה רע רערעמ סָאװ ,עטרעקרַאפ סָאד טקנוּפ ןָאטעג
 סָאד רע טָאה ,םיירצמ יד ןופ ךיז ןעדמערפּפָא ןוא ןערעטייוורעד
 ,"ןאצ יעור לֹּכ םירצמ תבעות יכ; ,טסואוװעג טָאה ףסוי ,ןָאטעג
 םהיא רע טָאה ,ן'הערּפ רַאפ רעדירב ענייז טלעטשעגרָאפ טָאה רע ןעוו
 ,(םנוב 'ר יבר) .ןאצ יעור םישנאהו --- טגָאזעג

 (י .ןמ) הערּפ תא בקעי ךרביו
 -- .,רעטכָאט ַא ןעבָאה לָאז רע ,ן'הערּפ טשנעבעג טָאה בקעי

 -ַאװ ןופ ןץ'השמ ןעיצוצסיורַא היכז יד ןעבָאה לָאז סָאװ ,הערּפ תב היתב
 ןענעק לָאז רע ידכ ,ץַאלַאּפ ןעכילרעזייק ןיא םהיא ןעיצרעד ןוא רעס
 / ,תתמא תפש) .םירצמ ןופ ןעדיא יד ןערהיפסיורַא רעטעּפש

 (.די .זמ) ףטכה לכ תא ףסוי טקליו
 םיירצמ יד ןופ תועבטמ יד ףיוא זַא ,טגָאז שרדמ רעד יװ טול

 טָאה יױזַא יװ ָאט ,הרז הדובע ןופ דליב ַא טצירקעגסיוא ןעוועג זיא
 .? הרז הדובע בוטש ןיא ךיז וצ ןעמונעגניירַא ףסוי

 זיא ,הרז הדובע ןייז טכערבעצ יוג ַא זַא ןיד רעד זיא ,עודיכ
 ױזַא עקַאט ןעבָאה ,הרז הדובע סיוא טרעװ יז ןוא לטבמ רהיא רע
 -עג ןעבָאה ייז רעדייא ,"םירבוש םה רשא רבשב, ןָאטעג םיירצמ יד
 אליממ ,ןעכָארבעצ רעירפ סע ייז ןעבָאה ן'פסוי וצ דלעג רעייז טכַארב
 שריה 'ר) .םיירצמ יד ןופ דלעג סָאד ןעמענ טגעמעג ףסוי ןיוש טָאה
 ,(רעוויושטידיז



 יחיו

 (.חכ .זמ) םירצמ ץראב בקעי יחיו
 ןעועג ןיא םירצמ ןיא ןעבעל ס'בקעי לייוו -- המותס וז השרּפ

 ,"לארשי לש םבלו םהיניע ומתטסנק רעבירעד ,םירצמ תולג ןרָאפ הנכה ַא

 ,(תמא תפש)

 ,(י"שר) .ונממ םתסנו וינבל ץקה תא תולגל שקב

 םעד ןייז הלגמ רעדניק ענייז טלָאװעג וניבָא בקעי טָאה סָאװ ךָאנ

 ?ץק
 טעװ ,הלואג רעד ןופ טייצ יד ,ץק םעד ןעסיוו ןעלעוו ייז זַא ---

 ,(םנוב 'ר יבר) .רעגנירג ןייז ןעבעל תולג סָאד |

 רע ןעוו וניבָא-בקעי ןופ ןָאטעגּפָא הניכש יד ךיז טָאה רַאפרעד

 -נעהעזסיוארָאפ לייוו ,ץק םעד ןייז הלגמ רעדניק ענייז טלָאװעג טָאה

 רע זיא ,אחישמד אתבקעב ןהעגכרוד ןעלעוו ןעדיא סָאװ תורצ יד גיד

 'ר) .תובצע ךותמ הרוש הניכשה ןיאו --- תובצע ןיא ןעלַאפעגנײרַא

 .(רעצישּפָאר ילתפנ

 םשה זַא .םנח-תנתמ א טסייה ,הננח -- "דעומ אב יכ הננחל תע;

 ןעסייה סָאד טעוװ ,ןמז ן'רַאפ ,תולג ןופ ןעדיא יד ןעזיילסיוא טעװ ךרבתי

 ןעדיא יד ןעזיילסיוא טעװ ךרבתי םשה זַא ,דעומ אב יכ ,םנח-תנתמ ַא

 ,םנח-תנתמ ןייק ןעסייה טשינ סָאד טעװ ,ןעמוק טעוװ טייצ יד ןעוו

 .(רענישזיר לארשי 'ר) .ןעמוקעג זיא הלואג רעד ןופ טייצ יד לייוו רָאנ

 "נָא ןעבעג וצ הזימרב טײקכַאװש ַא ןעבָאה סָאװ םיקידצ ןַארַאפ
 טעוו חישמ ןעוו ,תולגה-ץק םעד ןעסייוו ייז זַא ,םידיסח ערעייז ןערעהוצ
 טסייוו סָאװ ,רעד ,דֹוס ַא זיא ןעמוק ס'חישמ זַא ,זיא תמא רעד .ןעמוק

 זיא סָאװ רעד ןוא ןייז וצ הלגמ םענייק רַאפ תלוכיב טינ זיא דוס םעד
 ,(שודקה דוי) .ןעסיוו וצ ןָא טינ רָאג טביוה רע זַא ןמיס ַא זיא הלגמ

 םעט םעד טרעלקרעד טָאה ,באז יכדרמ 'ר יבר רעלעיבָאלַאק רעד
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 תוינשמ ןעביוהעגנָא טָאה ,תוינשמ ןופ רבחמ רעד ,שודקה וניבר סָאװרַאפ
 ,עמש תאירק תוצמ טימ

 טָאה אישנה הדוהי 'ר ןעוועג זיא ןעמָאנ סנעמעוו ,שודקה ונבר
 אוה. ןעכַאמ "אישנה. ןופ ןיקירטונ יד יװ ,וניבָא-בקעי תמשנ טַאהעג
 טָאה וניבָא בקעי זַא ןעגָאז ל"זח יד תויה ."וניבָא בקעי לֹׁש ותמשנ
 -יוהעגנָא אישנה הדוהי ונבר טָאה ,עמש תאירק טגָאזעג ותריטּפ תעב
 רעד ןופ קעװַא זיא המשנ ס'בקעי סָאװ הוצמ רעד טימ תוינשמ ןעב
 ,טלעוו

 ,ןהוז ַא רעביא טזָאל סָאװ דיא רעד -- "תמ אל וניבָא בקעי;
 .טלָאװ רע יװ ךיילג זיא ,רעטָאפ ןייז ףסוי יו ומוקמ אלממ זיא סָאװ
 | ,(תמא תפש) .ןעברָאטשעג טינ

 תיב; קוסּפ ןפיוא םימכח יד ןעגָאז ,עודיכ --- תמ אל ֹוניִבָא בקעי

 רעכילטעג ַא ךיז טניפעג ץרַאה ןעשידיא ןעדעי ןיא זַא ,"שא בקעי

 "עג םימכח יד ןעבָאה ,קנופ ןעגילייה ןדנעילט םעד ףיוא ןוא ,ץוצינ

 -נייק טרעוו ץוצינ רעכילטעג רעד זַא --- "תמ אל וניבָא בקעי; : טגָאז

 ,(רעצישזדָאמ לארשי 'ר) .ןעשָאלעגסיוא טינ לָאמ

 (} .זמ) ךירבדכ השעא יכנא רמאיו
 ? גירביא ךָאד זיא "יכנָא, טרָאװ סָאד
 השעא ,ךיא ךיוא ,יכנָא ,רעטָאפ ןייז ןעוועג חיטבמ טָאה ףסוי ---

 -םױרַא רענייב עניימ ןעסייה לעװ ךיא .וד יװ ןָאט לעװ ךירבדכ
 לאומש 'ר) .ןענכ דנַאל ןיא ייז ןעגנערב ןוא םירצמ ןופ ןעגנערב
 ,(רעצװָארטסָא הירמש

 ןייק סיוועג טעוװ ,רימ ךייש סָאװ --- ךירבדכ השעא יכנֶא
 רעמָאט ,ארומ רָאנ בָאה ךיא ,השקב ןייד ןעגלָאפוצסיױא ןייז טינ העינמ

 ,(ל"נה) ,האווצ ןייד ןייז םייקמ ןעזָאל טינ הערּפ טעוו

 (' .חמ) ןקזמ ודבכ לארשי יניעו
 ,ןעגיוא ענעפָא טימ ןעפרַאד סָאװ ,רודה ישאר יד ,לארשי יניע יד

 "עז טינ ךיז טפָא ןעכַאמ --- ןקוזמ ודבכ ,רוֿבצ ןרעביא החגשה ןעבָאה
 וצ זיא להק זַא ,ךיז ןעּפַאכ יז ןעוו ,ףיוא ךיז טרהיפ להק יװ גידנע
 ,רשיה-ךרד ןפיוא ןייז ךירדמ קירוצ ייז ןעליוו ןוא ןעכָארקרַאפ טייוו
 ןעבָאה טינ רענייק ייז ליוו סע ,טעּפש ֹוצ ןיוש זיא ,"תוארל לכוי אל;
 .דיר ערעיז וצ ןערעהוצ טינ ךיז ליוו רענייק ןוא ןעקוקנָא ןוא
 ,(ףסוי בקעי תודלות)
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 (.כ .חמ) רמאל אוהה םויב םכרביו

 אתליהמד אמויב אקוני תי ,לארשי תיב ןוכרבי ירב ףסוי ךב

 סָאװ רַאפ ,(ןתנוי םוגרת) .השנמכו םירפאכ םיהלא ךמשי ,רמימל

 ? אתליהמד אמויב אקוד

 טָאה ,טפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא קילב ןעדנעגנירדכרוד ןייז טימ

 "נעבָאה ארומ .תולג עשידיא ערעטיב עגנַאל סָאד ןהעזעג וניבָא בקעי

 םיוג יד ןופ םישעמ יד ןענרעלּפָא טינ ךיז ןעלָאז ןעדיא יד זַא ,גיד

 ןעוועג זמרמ רע טָאה ןעמענ עשיא'יוג טימ רעדניק ערעייז ןעפור ןוא

 ןעדיא יד ןעפרַאד ריד ןיא ,"ירב ףסוי ךב, --- תורוד עדנעמוק יד רַאפ

 ןעגעווטסעדנופ ,םיוג ןעשיווצ ןעוועג טזיב וד ךיוא .ליּפשייב ַא ןעמענ

 ,השנמ ,םירפא --- ןעמענ עשידיא טימ ןעפורעג רעדניק ענייד וטסָאה

 ןעטכַא ם'ניא ,אתליהמד אמויב ןעדיא יד ייז גהונ ךיז ןעלָאז ױזַא טָא

 ןעמ ןעו .תוכרב יד ןעכַאמ ן'תעב ,דניק סָאד למ זיא ןעמ ןעוו ,גָאט

 ס'וניבָא בקעי דניק סָאד ןעבעגרעביא ןעמ לָאז ,ןעמָאנ ַא דניק םעד טיג

 טעמכ ןעבָאה יז יװ טקנוּפ ."השנמכו םירפאכ םיהלא ךמישי , : הכרב

 "טסעדנופ גידנעביילברַאפ ,םיוג ןעשיווצ טכַארברַאפ ןעבעל ץנַאג רעייז

 דניק ענעריובעג"יינ סָאד לָאז ױזַא ,ןעמענ עשידיא ערעייז ייב ןעגעוו

 סָאװ ,הנווכ יד ךיוא זיא סָאד ןוא .ןעמָאנ ןעשידיא םייב ןעביילברַאפ

 ,"הּפוחלו הרותל טנכי ןכ ,תירבל סנכנש םשכ; ,תירב םייב ןעגָאז רימ

 טגנערבעגניירַא דניק סָאד טָאה'מ יו ױזַא זַא ,דניק סָאד ןעשנעב רימ

 "ידיא רעד לָאז ױזַא ,ןעמָאנ ןעשידיא ַא טימ וניבָא םהרבא לש ותירבב

 .ןעמ ןעוו גָאט ןיא טרעדנעעג טינ דניק םייב ןעביילברַאפ ןעמָאנ רעש

 .(רעװעסָאס רזעלא 'ר) .הּפוח רעד רעטנוא ןערהיפ םהיא טעוװו

 דבכמ טָאה ,ןעגנוגיינ עשירָאטַאלימיסַא טימ ,רשוע רעװעשרַאװ ַא

 טקנוּפ זיא תירב רעד סָאװ ,תואקדנס טימ ם"ירה ישודיח םעד ןעוועג

 ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ם"ירה ישודיח רעד ןעוו .תבש ןעמוקעגסיוא

 ןעפרָאװעגקעװַא לענש ,טסעג עדנעזעװנָא יד ןופ עכנַאמ ןעבָאה ,בוטש

 ,טקרעמַאב סָאד טָאה ם"ירה ישודיח רעד .,ןערַאגיצ עגידנכיור ערעייז

 םלוע רעצנַאג רעד זַא ,םר לוקב ,תירב-לעב םעד ןעפורעגוצ רע טָאה

 : טגָאזעג ױזַא םיא וצ טָאה ןוא ,ןערעה לָאז

 טָאה םלוע לש ונובר רעד זַא ,טגנערבעג טרעוו שרדמ ןיא ---

 יד ףיוא טגָאזעג טָאה רע סָאװ רַאפרעד איננה והילא טפָארטשעג

 .ףיוא דנעזעװנָא ןייז רע לָאז ,תירב ןייד טזָאלרַאפ ןעבָאה ייז ,ןעדיא

 וצ סָאד זיא שנוע רערעווש ַאזַא ,השק ךָאד זיא .תירב ןעשידיא ןעדעי

 ! תוכז ַא רָאג ךָאד זיא'ס ,הברדַא ? תירב ןעשידיא ןעדעי ףיוא ןייז
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 "רַאפ תירב םעד וצ ,בוטש ןיא ךייא וצ ָאד גידנעמוקניײרַא רָאנ

 רע זַא ןהעטשוצסיוא טָאה איבנה והילא סָאװ שנוע םעד ךיא העטש

 .יידנעזעװנָא ןייז ָאד יװ תירב ַאזַא ףיוא ףרַאד

 יז ,רעדניק ס'פסוי טשנעבעג טָאה בקעי --- אוהה םויב םכרביו

 ,ץ'הגאד טינ לָאמנייק ןוא טנייה ןרַאפ ת"ישה ןעקנַאד ןוא ןעשנעב ןעלָאז

 .(רענשטנעל ל"מר) .רחמ תגאד

 םירפאכ םיהלא ךמשי ,רמאל לארשי ךרבי ךב

 (כ .חמ) השנמכו

 -סיוא ןעלָאז רעדניק ערעייז ןעשנעב ןעדיא יד ןעלָאז סָאװ רַאפ

 ןופ םיטבש ערעדנַא יד יו טינ ןוא רעדניק ס'פסוי יװ ןעסקַאװ

 ?רעדניק ס'בקעי
 טינ (א .הרות רעד ןיא ןַארַאפ ןענייז םירקיע טּפיױה ייווצ ---

 וצ אנקמ טינ (ב .ןעטייוצ ןערעביא רענייא ךיז ןעטלַאה וצ סיורג

 רעטָאפ ןייז טכַאמעג םַאזקרעמפיוא טָאה ףסוי ןעוו .ןעטייווצ םעד ןייז
 םהיא טָאה בקעי ןוא "ושאר-לע ךנימי םיש ,רוכבה הז יכ ,יבא ןכ אל,
 ,"ונממ לדגי ןטקה ויחא םלואו ,םעל"היהי אוה-םג; טרעפטנעעגּפָא
 חיטבמ ןערעגנוי םעד טָאה רע סָאװ םעד ץָארט ,טקרעמַאב בקעי טָאה
 רעביא הואג ןייק ןעגָארקעג טינ ןעגעווטסעדנופ רע טָאה ,הלודג ןעוועג

 ןייק ןעמוקַאב טינ טָאה השנמ רעדורב רערעטלע ןייז ןוא רעדורב ןייז
 זַא .רעירפ יװ עבלעזיד ןעבילבעג ןענייז רעדירב עדייב --- האנק
 טָא ,"לארשי ךרבי ךב; טגָאזרַאפ רע טָאה ןהעזעג סָאד טָאה בקעי
 -נעב ןעדיא יד ןעלָאז ,ןעגָאמרַאפ רעדניק ס'פסוי יװ תודמ עכלעזַא טימ
 ךמישיג --- ןעבָאה וצ ןייז הכוז ןעלעוו ייז סָאװ ,רעדניק ערעייז ןעש
 ןהָא ןוא תוואג ןהֶא ןעסקַאוװסיוא ןעלָאז ייז ,"השנמכו םירפאכ םיהלא
 -- טַאהעג טינ ןעבָאה רעדניק ס'בקעי סָאװ תודמ עדייב ,האנק
 ') . ...האנק וז -- ויחא וב ואנקיו ,תואג וז -- ורעשב לסלסמ ףסוי
 .(רעציזילַאז יבצ

 (.בכ .חמ) יתשקבו יברחנב

 ,(םוגרת) יתועבבו יתולצב
 קחצי רעטָאפ ןייז סָאװ דרעווש רעד טימ טסיורגעג ךיז טָאה ושע

 -עג בקעי טָאה םעד ןעגעג ,"היחת ךברח לעוע ,טשנעבעג םהיא טָאה
 ,הלפתו הדובע ,הרות ט'נשרי'עג רעטָאפ ןייז ןופ טָאה רע זַא ,טגָאז
 ל"זח יד יװ ,ושע לש דרעוװש רעד ןעגעג דרעווש ַא ןענייז ייז סָאװ
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 ' ןיא תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב עמשנ בקעי לוקש ןמזב; :ןעגָאז

 יג ,(רעצינשזָאק על'השמ 'ר) ."תוטלוש ושע ידי םידיה

 ןעגיובנעלייפ ַא יװ טקנוּפ ,/תשק;ק ַא וצ ןעכילגעג זיא הלפת

 רעכעה ןוא רעטייוו ץלַא ,ךיז וצ קירטש םעד ןָא טהיצ ןעמ רעמ סָאװ

 -נָאק ןעמ רעמ סָאװ ,הלפת טימ ךיוא סָאד זיא ױזַא ,לייפ יד טהעג

 ןיא יז טכיירג רעכעה ןֹוא רעטייוו ץלַא בלה-תנווכ טימ ךיז טרירטנעצ

 ,(רעקצָאק) .ןעלמיה יד

 .א .טמ) וינב-לא בקעי ארקיו

 ,(י"שר) הניכש ונממ הקלתסנו ץקה תא תולגל שקב
 ךיז טָאה הניכש יד סָאװ אטח ס'בקעי ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא

 יד וצ ץק םעד ןייז הלגמ טלָאװעג טָאה רע תעב ןָאטעגּפָא םהיא ןופ
 | ?הי יטבש

 ,הנשיחא וכז ,ל"זח יד ןעגָאז ,"הנשיחא התעב 'ה ינא/ קוסּפ ןפיוא
 ןעמוק הלואג יד טעװ ,ןייז טרעוו ןעדיא יד ןעלעוו .ה .ד .התעב וכז אל
 סָאװ טייצ רעד ןיא ןעמוק הלואג יד טעװ ,ואל םאו ,טייצ רעד רַאפ
 | ,טמיטשַאב טָאה טָאג

 רע טָאה ,ץק םעד ןייז הלגמ טלָאװעג טָאה וניבָא בקעי ןעוו
 ןעדיא יד לייוו ,?התעב, ןעמוק טעװ הלואג יד זַא ,ןהעזעג תואיבנב
 וצ טזיילעגסיוא רעירפ ןייז טרעװ טינ תוגהנתה רעייז בילוצ ןעלעוו
 ןעדיא יד ףיוא ערה ןושל ןעדער ןעסייהעג טלָאװ סָאד ןוא ןערעוו
 ,םישעמ עטכעלש ערעייז בילוצ ,ץק םוצ ןייז יואר טינ ןעלעוו ייז זַא
 ןושל ןעדער לייו ,ןָאטעגּפָא םהיא ןופ הניכש יד םורַאד ךיז טָאה
 ,ןערעהוצ ןוא ייברעד ןייז טלָאװעג טינ הניכש יד טָאה ןעדיא ףיוא ערה
 | ,(רענישזיר לארשי 'ר)

 ,רעדניק ענייז ףיױא ךלמ ַא רַאפ סטכעלש טדער שנעמ ַא ןעוו
 "נַאהַאב ױזַא טקנוּפ .ץַאלַאּפ ס'גינעק ןופ סױרַא םהיא ןעמ טפרַאװ
 'ר) .ןעדיא ףיוא סטכעלש טדער סָאװ ,שנעמ ַא לעמיה ןיא ןעמ טלעד
 ,(רענילַאטס רשֲא

 (ב .טמ) וצבקה
 טעוװ ,ועמשו ,תורבחתה ןוא תודחא ןיא ןעטלַאה ךיז טעװ רהיא זַא

 ס'לארשי ,םלוע ?ש ונובר רעד -- םכיבא לארשי ,ןערעהוצ ךייא
 .(רמתיא תרמשמ) .,עטַאט
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 (.ג .טמ) התא ירוכב ןבואר
 רַאפרעד ריד גָאז ןוא ביל ךיא בָאה ןבואר רוכב ןיימ ךיד

 ,תלפ ןב ןוא ,ןהוז רעטסטלע ןייד זַא ,"ינוא תישארו יחכ, ,יצ

 ןערעו לוצינ טעװ ןוא תקולחמ ןפיוא ןעגירק הטרח חרוק תדעב טעוװ

 -עקישוד על'עשוהי 'ר) .דרע רעד ןיא ןערעוו וצ ןעגנולשעגנייא ןופ

 ר .(רעוו

 1 .טמ) ישפנ אבת לא םדוסב

 לָאז ןעמָאנ ןייז זַא ,ןעוועג זיא וניבָא בקעי ןופ השקב רקיע רעד
 תקולחמ ילעב יד ןעוו וליפא ,חרק לש תקולחמב ןערעוו טנָאמרעד טינ
 "עוו ןוא דצ רעייז ףיוא זיא טייקגיטכערעג יד זַא ,דוס יּפ לע ןייז ןעלעוו
 -טסעדנופ לָאז ,םימש םשל תקולחמ סָאד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןעכוז ןעל
 סָאד טעװ תישאר לייוו .ןערעוו טנָאמרעד טינ ןעמָאנ ןייז ץלַא ןעגעוו
 ,םימש םש תנווכ ןהָא וניבר השמ ףיוא תקולחמ עטושּפ ַא ןייז תמא ןיא
 ישודיח) .תקולחמ ץלַא טביילב ,םימש םשל וליפא ,תקולחמ ,תינשהו
 ,(ם"ירה

 (.ח .טמ) ךיחא ךודוי התא הדוהי

 -- ןעמָאנ ןייד ףיוא ןערעוו ןעפורעג ןעלעוו רעדירב ענייד עלַא
 ,(תמא תפש) ,ןעדיא

 ,וט .טמ) בוט יכ החונמ אריו

 םולשב ןעבעל ,גיהור ןעציז ,החונמ זַא ןהעזעגנייא טָאה רכששי
 "וצ ךיז רע טָאה -- לובסל ומכש טו .טוג זיא ,ןעדעי טימ הולשו
 טינ ,ןהעגרעביא סנייז ןעזָאל ,לעסקַא ןייז ןעגיובוצרעטנורַא טניואוועג
 -נולדנַאה עשיטקַאטמוא ןוא סעכ סנעטייווצ םעד ןעגעוו ךיז ןערעמיק
 ,(ןילבולמ יבר) .ןלבס רעסיורג ַא ןעבילברַאפ זיא רע ןוא ,ןעג

 טיו ?החונמ ע'תמא יד ןעמ טָאה ןעוו -- בוט יכ החונמ אריו
 --- ןייז לבוס ץלַא ןעק ןעמ ,תונלבס טציזַאב ןעמ ןעוו ,לובסל ומכש
 ,(רעקרָאװ קחצי 'ר) .החונמ טָאה ןלבס ַא

 ,זט .טמ) ומע ןידי ןד

 ןהָא ןערהיפכרוד םיטּפשמ ענייז לָאז רע ,ןד טשנעבעג טָאה בקעי

 .(רענשטנעל ל"מר) .םינפ אשמ ַא ןהָא ןוא הפינח
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 ץטּפשמ רע לָאז םיבורק ןוא דניירפ ענייז וליפא --- ומע ןידי ןד
 ,(רעצירָאק ל'סחנּפ 'ר) .םינּפ תואישנו הפינח ןהָא ,לארשי יטבש דחאכ

 (כ .טמ) ומחל הנמש רשָאמ
 ירד יד ףיוא ,הרותה ןמ זמר ַא זיא קוסּפ ןעגיזָאד םעד ןופ

 ןעוועג גווזמ ומצעבו ודובכב טָאה ת"ישה סָאװ םיגוויז

 יד טימ ,תבש גוויז ןפיוא זמר ַא זיא "רשא , תויתוא יד ןופ
 ,'תנ ַא טמוק "ש; רעד ךָאנ ,בק ַא טמוק "א; רעד ךָאנ .ןעדיא
 ,ל"זח רמאמכ .-- 'תבש; סָאד טכַאמ ,'ש; ַא טמוק "רק רעד ךָאנ
 ,"ךגוז ןב היהי לארשי;

 םעד .ףיוא זמר ַא סָאד זיא ,"המשנ , ןעכַאמ "הנמש; תויתוא יד
 ,המשנ ןוא ףוג ןופ גוויז

 י"שר יו ,ותשאל שיא ןיב גוויז םעד ףיוא זמר ַא זיא ,"ומחל,
 דוי) ותשא יהוז -- לכוא אוה רשא םחלה םא יכ ,קוסּפ םעד טשטייט
 ,(שודקה

 הנמש .ן'רשָא ןופ ןענרעלּפָא ךיז ףרַאד דיא רעדעי --- רשָאמ
 טסָארּפ ַא ןעוועג םהיא ייב זיא ןעסע עטסעב ןוא עטסטעפ סָא

 ,הקדצ ןעבעג ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו רעבָא ,ןתי אוהו .טיורב לעקיטש
 ױזַא טָא .םילכאמ עטסעב יד ןעבעגעגקעװַא רע טָאה ,ךלמ ינדעמ
 .ןעבעל טושּפ ןעדײשַאב ַא ןערהיפ ךיז רַאפ .דיא ַא ןייז גהונ ךיז ףרַאד
 באז 'ר) .עטסעב ןוא עטסנעש סָאד ןעבעג רעבָא רע לָאז ,הקדצ
 | ,(רעווָאקירטס

 "יו .הקדצ-לעב רעסיורג ַא ןעוועג עודיכ זיא רעזנַאצ םייח 'ר

 ,טײלעמירַא וצ טלייטעצ סָאד רע טָאה ,טַאהעג ךיז ייב טָאה רע דלעג ליפ
 -עגנײרַא בוטש ןיא ןיציבר רעד וצ ןעמ טָאה תבש ברע לָאמנייא

 "עג טָאה רכומ רעד תויה .ןעפיוקרַאפ םוצ קידניא ןעסיורג ַא טגנערב
 ןוא ןעסָארדרַאפ קרַאטש ןיציבר יד טָאה ,חקמ ןערעייט-וצ ַא ןעטעב
 .רעד ןיציבר יד ךיז טָאה רעטעּפש .ןעפיוק טלָאװעג טינ טָאה יז
 טָאה םיברוקמ עגידנעטש סנ'יבר ןופ רענייא ,ןַאמירָא ןייא זַא ,טסואוו
 ,זיירּפ םעד טלָאצַאב ןוא קידניא םעד טפיוקעג

 טָאה יז ןוא ןעסָארדרַאפ קרַאטש רהעז ןיציבר רעד סָאד טָאה
 ןַאמ רהיא רַאפ סורדרַאפ רהיא טקירדעגסיוא ךילנהעוועג יו

 טינ ןיב ךיא .תובדנ טסלייט וד סָאװ ,טײלעמירָא ענייד ---
 ןוא חקמ ןערעייט םעד בילוצ קידניא םעד ןעפיוק וצ ןעוועג תלוכיב
 ,טפיוקעג םהיא טָאה ןַאמירָא ןייד
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 רהיא טָאה --- ןערעה וצ סָאד דייל קרַאטש תמאב רימ טוט --
 ןַאמירָא רעד זַא ,טסואוועג טינ בָאה ךיא --- טרעפטנעעגּפָא םייח 'ר
 "רעד רַאפ ריד קנַאד ךיא .תבש דובכל קידניא ןַא ןעבָאה ךיוא ףרַאד
 ןַאמירָא םעד ןהעז ןיוש ךיא לעװ האלהו םויהמ .סָאד רימ ןעלהעצ
 ,..ויברצ לכ ןעבָאה לָאז רע ידכ ,רערעמ ןעבעג וצ

 הסנרּפ טימ ן'רשֶא טשנעבעג טָאה בקעי --- ומחל הנמש רשָאמ
 רע טָאה רעבָא הכרב רקיע רעד ,בוט-לכ טימ ,ךלמ ינדעמ טימ ,חוירב
 הלילח ןוא ןעדנעלברַאפ טינ םהיא לָאז סטוג סָאד זַא ,ןעבעגעג םהיא
 ,(השמ חמשי) ...טעביו ןורושי ןמשיו םעד וצ ןערהיפרַאפ טינ

 (.הכ .טמ) ךיבא לאמ
 טריסַאּפ ריד טימ סָאװ סעלַא זַא ,ןייז טגייצרעביא טסעװ וד זַא

 (.ג .1) םירצמ ותוא וכביו

 טיוט םעד טניײװַאב םיירצמ יד ןעבָאה לארשי תבהא תמחמ טינ
 -פיוא טָאה ,םירצמ ןיא ןעמוקנָא ס'בקעי טימ יוװ ױזַא רָאנ ,ן'בקעי ןופ
 ןעקנירטוצנָא ןעגנַאגעגפיוא זיא סולינ רעד ןוא רעגנוה רעד טרעהעג
 ךרוד זַא גידנעבָאה ארומ טנייועג םיירצמ יד ןעבָאה ,רעדלעפ יד
 רעמ טעװ סולינ רעד ןוא ןעמוקקירוצ רעגנוה רעד טעװ טיוט ס'בקעי
 ,(השמ חמשי) .רעדלעפ יד ןערעּפכורּפַאב ןוא ןהעגפיוא טינ

 (זי .נ) ךיבא יהלא ידבע עשפל אנ אש

 טנָאמרעד טרעוו הרות רעד ןיא סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד זיא סָאד

 לוע ןעוועג לבקמ ןעבָאה םיטבש יד יװ םעד ךָאנ טשרע ,'ד ידבע

 סע סָאװ ןייז הלגמ טלָאװעג ייז טָאה ֹוניבָא בקעי ןעו ,םימש תוכלמ

 -עמש ןעירשעגסיוא ןעבָאה ייז ןוא ,םימיחה תירחאב ןעריסַאּפ טעוו

 ((רעקצָאק) .'ד ידבע הרות יד ייז טפור םעד ךָאנ טשרע -- לארשי

 (זי .נ) וילא םרבדב ףסוי ךביו
 ןעבָאה ,רעטָאפ רעייז ןופ טוט םעד ךרוד זַא ןהעזעג טָאה ףסוי |

 ,(תמא תפש) .םירצמ תולג םעד טלהיפרעד ןיוש ענייז רעדירב יד
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 (.טי .נ) וארית-לא ףסוי םהילא רמאיו

 ייז ,רעדירב ענייז ןערעהוצנָא ןעבעגעג גיטיידייווצ טָאה ףסוי
 ןָאט סטכעלש יי טעװ רע זַא םהיא רַאפ ןעקערש טינ ךיז ןעלָאז
 ,ןיוש ךָאד רהיא טסייוו גנורהַאפרעד ןופ : טגָאזעג ױזַא ייז וצ טָאה רע

 הבשח םיהלא ,טזָאלעגסיוא ךיז טָאה ףוס םוצ ,הער ילע םתבשח םתא
 ךייא לָאז ךיא .ןעריסַאּפ רימ טימ ךיוא עבלעז סָאד ךָאד ןעק .הבוטל
 לָאז ת"ישה ןוא --- ? ינָא םיהלא תחתה יכ --- ןָאט סטכעלש ןעלעוו

 --- רעבירעד ,ןעטוג םוצ ךייא רַאפ ןערעדנע רימ ייב יוװ ,סטכעלש סָאד
 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) .וארית לֵא



 תומש

 (.א .א) תומש הלאו
 רומשת' ךיתפש' אצומ'; :תובית ישאר יד ןעכַאמ "תומש ,

 "רָאפ ןייז וצ ,ןעדיא עלַא ףיוא לטומ זיא סָאד טָא ןוא הלאו ,"תישעו/

 תומ; :טגָאז קוסּפ רעד יװ ,גנוצ יד ןעטיה ןוא ליומ ןטימ גיטכיז

 .(ץיוורוה רשָא 'ר) ."ןושל דיב םייחו

 "שיא בקעי תא;

 ןעדיא ןעוו ,ן'תולג עלַא ןיא ןוא ןעטייצ עלַא ןיא ,תומש הלאו

 ןעמענ יד ייב ךיז ןעטלַאה ייז סָאװ תוכז םעד ןיא זיא ,טיונ ןיא ןענייז

 ((ם"ירה ישודיח) .םויק רעייז ןעטלַאהרעד טרעוו ,םיטבש יד ןופ

 (א .א) "שיא בקעי תא;
 ןעפערטַאב תובית ישאר יד ןוא "תבש;, תובית יפוס יד ןעכַאמ

 ,((רמתיא תרמשמ) .תבש ןופ תולח ב"י יד ןעגעקטנַא 9

 (.ה .א) שפנ לכ יהיו

 ? ןעוועג ָאד זיא רעצ ַא רַאפ סָאװ ָאט ,רעצ ןושל ַא ךָאד זיא ,יהיו
 ם'נופ ןהעגקעװַא ןעלעוו סָאװ תורוד עדנעמוק יד ןופ רעצ רעד ---

 | ,((רמתיא תרמשמ) ."בקעיל תמא;

 (.ה .א) םירצמב היה ףסויו
 תנפצ; ןעמָאנ ןעשי'רצמ ַא ןעבעגעג םהיא טָאה הערּפ שטָאכ

 "עמוא טָאה ןוא ,ףסֹוי ןעמָאנ ןייז ייב ןעבילבעג ףסוי רעבָא זיא ,"חנעּפ

 .(רעווישטידרעב) .ףסוי ןעפורעג ךיז םוסט
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 (ז .א) דאמ דאמב ומצעיו ובריו וצרשיו ורּפ לארשי ינבו

 ןערָאװעג סיורג ךיז ייב ןענייז ,טרעמעג ךיז ןעבָאה לארשי ינב יד

 ךיז ייז ןעבָאה ,הוואנ ןופ טייק'סואימ יד ןהעזרעד ןעבָאה ייז זַא ןוא
 .(רעװעסָאס ל"מר) ."חור לפש הוה דאמ; ןייז וצ םייקמ טקרַאטשעג

 (ז .א) םתוא ץראה אלמתו

 ,לארשי ינב יד ןופ טײקמַאזטײברַא ןוא טייקרעּפכורפ יד בילוצ

 לאומש 'ר) .הכרב ןוא עפש טימ לופ ןערָאװעג םירצמ דנַאל סָאד זיא

 .(רעצווָארטסָא הירמש

 (.ט .א) לארשי ינב םע הנה

 לַאנָאיצַאנ סלַא טגינייארַאפ ךיז ןעטלַאה ןעלָאז לארשי ינב יד ביוא

 לארשי 'ר) .גיטכעמ ןוא קרַאטש ,לופ ןייז יז ןעלעוו --- םוצעו בר ,קלָאפ

 | .((רענישזיר

 יד סָאװרַאפ :רעזלעב םולש 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 ךָאנ גָאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ ןופ ס'נוצר יהי יד ןופ הלפת עטצעל

 טינ ןוא "לארשי תיב לכ וניחא, טימ ןָא ךיז טביוה הרותה-תאירק

 ' ? ןוצר יהי טימ

 ,לארשי תודחַא ןעגעוו רָאנ ךיז טדער'ס יװ טרָאד לייוו ,טושּפ רָאג ---

 ."ןוצר תע; ןַא ןיוש אליממ זיא ,הרצ-תע ןַא ןיא ךָאנ טרפבו

 (.בי .א) לארשי ינב ינּפמ וצקיו

 יד וצ האנש עגידנענערב ַא טליפרעד םיצולּפ ןעבָאה םיירצמ יד

 רעד ןעוועג זיא סָאד .טלָאװעג טינ רָאג סָאד ןעבָאה ייז שטָאכ ,ןעדיא
 ,םיירצמ יד ןופ ןעדיא יד ןערעדנוזוצּפָא ידכ ,החגשה רעד ןופ ןוצר
 : םילהת ןיא טגָאז ךלמה דֹוד יװ .ןערילימיסַא טינ ךיז ןעלָאז יז

 יד טרעקעגרעביא טָאה ע"שבר רעד -- "ומע אונשל םבל ךפה;

 ,(תמא תפש) .קלָאפ ןייז ןעבָאה טנייפ ןעלָאז יז ,םיירצמ יד ןופ רעצרעה

 תחאה םש רשא ,תוירבעה תודלימל םירצמ ךלמ רמאיו
 (.וט .א) העוּפ תינשה םשו ,הרפש

 -ירעטקַארַאכ שנעמ ןופ ןעמָאנ רעד זַא ,היאר ַא זיא קוסּפ םעד ןופ
 ןעמָאנ ַא ןופ טייברעביא רעד ןוא תוהמ ןעכילרעניא םעד טפָא טריז
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 טסייג ןייז ןיא שרעדנַא ןערעוו לָאז שנעמ רעד זַא ךיוא טפָא טקריוו

 .רעטקַארַאכ ןוא

 ןעפור ךיז ןעלעוו תודלימ יד ןמז-לכ זַא ,טסואוועג טָאה הערּפ

 ןעלעוו טינ ךיז ייז ןעלעוו ,"םירמ; ןוא "דבכוי, ןעמענ עשידיא טימ

 .,רעדניק עשידיא יד ןעטיוט וצ גַאלשרָאפ ןעמַאזיורג ןייז וצ ןערעהוצ

 ןעמענ ערעייז ןערעדנע ןעלָאז תודלימ יד זַא ןעליופַאב הערּפ טָאה ןכל

 ןעפור ךיז ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז זַא ,,העוּפ; ןוא "הרפש , ףיוא

 ערעייז ןופ ןערעדנע סָאד זַא טרַאװרעד הערּפ טָאה ,ןעמענ עשי'רצמ טימ

 ןעכילרעניא ןוא קיכיסּפ רעצנַאג רעייז ףיוא ןעקריוו טעװ ,ןעמענ

 ךיז ןערהיפפיוא ןוא ןעקנעד ןעבױהנָא ןעלעװ ייז ןוא רעטקַארַאכ

 ןעבָאה טינ וליפא ןעלעוו ןוא םַאזיורג ,גיד'תוירזכַא --- םיירצמ יד יו

 טָאה םורַאד .קלָאפ ןעגייא רעייז ןופ רעדניק יד ףיוא תונמחר ןייק

 -ַאב יז ןעמענ ערעייז טרעדנעעג טָאה רע יוװ ,םעדכָאנ טשרע הערפ

 ,(רעוועניד שריה יבצ 'ר) ,"ותוא ןתמהו אוה ןב םא; :ןעליופ

 ,.זט .א) םינבאה לע ןתיארו

 ."םתיארוק טרָאװ סָאד טנָאמרעד הרות רעד ןיא טרעוו לָאמ יירד

 "יי .םתרכזו ותוא םתיארו .ץרָאה תא םתיארו .םינבָאה לע ןתיארו

 ;לאללהמ ןב איבקע ןופ רמאמ םעד ףיוא זמרמ םתיארו לָאמ יירד יד ןענ

 ."םירבד השלשב לכתסה;

 -- ץרָאה תא םתיארו .תאב ןיַאמ עד -- םינֿבָאה לע ןתיארו

 ןתיל דיתע התא ימ ינפלו -- םתרכזו ותוא םתיארו .ךלוה התא ןָאלו

 (רעגרעבשלעקינ עקלעמש 'ר) .,ןובשחו ןיד

 (.אכ .א) תודלימה וארי יכ יהֹיֹו

 "וצ רעטייוו רעד ןיא קילב רעייז טימ ןעבָאה תודלימ יד שטָאכ
 -ַאב ןעמ טלָאװ ,ןעריובעג ןערעוו סָאװ רעדניק ךס ַא זַא ,ןהעזעג טפנוק
 ןעסקַאװסיוא ןעלעוו יז ןעוו לייוו ,ןעטיוט טרובעג םייב ךיילג טפרַאד
 -רַאטשסױא ןעלעוו ןוא םירצמ ןופ ןהעגסױרַא ןעלעוו טינ ייז ןעלעוו
 -עג טינ רעדניק יד ייז ןעבָאה ךָאד ."הלפא ימי תשלש; יד ןיא ןעב
 -ינשזָאק על'השמ 'ר) .טָאג רַאפ טַאהעג ארומ ןעבָאה ייז לייוו ,טעטיוט
 ,(רעצ
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 (בכ .א) רמאל ומע לכל הערּפ וציו

 "ער עשיטימעסיטנַא עטריקסַאמרַאפ יד ןעבָאה ,סיוא טזייוו'ס יו

 ,הריזג ַא ןעבעגוצסױרַא ױזַא יו ,ן'הערּפ ןופ ךיז טנערעלעגּפָא ןעגנוריג
 .ןעדיא וצ האנש רעלעיצעּפס ַא ןיא ןייז דשוח טינ ייז לָאז ןעמ

 רעסַאװ ןיא ךַאלגניא ענעריובעג יד ןעפרַאװאוצנײרַא לעפַאב רעד
 דעישרעטנוא ןהָא ,קלָאפ ןעצנַאג ןרַאפ ןעבעגעגסױרַא הערּפ טָאה ןיירַא

 טָאה לעפַאב ןייז ןופ רערהיפכרוד יד .עיגילער ןוא טעטילַאנָאיצַאנ ןופ
 טעװ קלָאפ עצנַאג סָאד רמאל --- ןערעהוצנָא ןעבעגעג הזימרב רע
 יד רעבָא לָאז ןעדיא יד יבגל ,לעפַאב ןעגעוו ןעגָאז ןטימ ןייז גונעג
 .ןערעוו טרהיפעגכרוד ןפוא ןעטסמַאזיורג ןוא ןעטסגנערטש ןפיוא הרזג
 .(ץיוורוה רשא 'ר)

 (.א .ב) יול תיבמ שיא ךליו

 ןיב ברועמ ַא ןעװעג זיא םרמע זַא ,זנוא טלהעצרעד הרות יד

 ,טושּפ שיא ןַא ןעוועג זיא ,ןעטלַאהעג סיורג טינ ךיז טָאה ,תוירבה

 .(רמתיא תרמשמ)

 .ה .ב) החקתו התמא תא חלשתו

 ױזַא ןופ טנַאה רעד טימ ןעגנַאלרעד טנעקעג יז טָאה ױזַא יו

 ? טייוו

 לָאז ,סעּפע וצ טבערטש שנעמ  ַא ביוא זַא ,ןענַאד ןופ רימ ןענרעל

 -ערטש טעװ רע ביוא לייוו ,םילושכמ ןייק רַאפ ןעלעטשּפָא טינ ךיז רע

 ףוס-לכ-ףוס רע טעװ ,גנובערטש ןייז ןעכיירגרעד וצ טנַאה ןייז ןעק

 .(רעקצָאק) .ליצ םוצ ןעכיירגרעד

 (| .ב) הכוב רענ הנהו ,דליה תא והארתו חתפתו

 -ילבעג יז זיא ,לעטסעק סָאד טנעפעעג טָאה רעטכָאט ס'הערּפ ןעוו

 םיא טָאה רעבָא ,טנייוו דניק סָאד זַא ,ןהעזעג טָאה יז .טפַאגרַאפ ןעב

 -- הז םירבעה ידלימ ,טגָאזעג יז טָאה ,רמאתו .ןענייו טרעהעג טינ

 ,יירשעג ןהָא ,ליטש ןענייו ױזַא לייו .דניק שידיא ַא ןייז זומ סָאד

 (םנוב 'ר יבר) ...דיא ַא רָאנ ןעק
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 (.אי .ב) ויחאמ ירבע-שיא הכמ ירצמ-שיא אריו

 ירבע שיא ןַא .גירעביא ןעצנַאגניא ךָאד זיא "ויחאמ, טרָאװ סָאד
 ? ויחאמ יאדווַא ךָאד זיא

 ,"ןיחאמ ,, ,דיא םעד טגָאלש ירצמ רעד זַא ,ןהעזעג טָאה השמ ---
 ןרַאפ םהיא ףיוא ערה-ןושל טדערעג טָאה רעדורב רענעגייא ןַא לייוו
 ןעשי'רצמ ןרַאפ דיא ןעטייווצ ןפיוא ט'רסמ'עג טָאה דיא ןייא .ירצמ
 ,(ץיוורוה רשָא 'ר) ."רטוש;

 (.בי .ב) לוחב והנמטיו ירצמה תא ךיו

 ןעכַאמ וצ דמַאז ןופ ךילגעממוא עבטהי-ךרדב זיא'ס יװ טקנוּפ
 והילא זיב ןעדיא ייב תודחא ןעפַאש וצ ךילגעממוא זיא ױזַא ,םידָאפ
 .(ףסוי בקעי תודלות) .םינב לע תובָא בל בישהו ,ןעמוק סעוװ איבנה

 (די .ב) רבדה עדונ ןכא
 יד ןיוש ךיא העטשרַאפ טציא .רָאלק ךַאז יד ןיוש רימ זיא טציא

 ביוא .,טגינייּפעג ןערעוו ןוא תולג ןיא ןענייז ןעדיא יד סָאװ רַאפ ,הביס
 סָאװ םריבאו ןתד יו ןענױשרַאּפ עכלעזַא ךיז ןעניפעג ןעדיא ןעשיווצ

 ,עדווירק רעייז ןָא ךיז טמענ סָאװ םענעגייא ןא ץ'רסמ וצ גיהעפ ןענייז
 טרעװ ןעדיא יד סָאד ןענייז תוכז ַא רַאפ סָאװ בילוצ ,ױזַא ביוא זיא
 ןוא תוליכר ,ערה ןושל טשרעה ייז ןעשיווצ זַא ,ןערעוו וצ טזיילעגסיוא

 ,(תמא תפש) ? תוריסמ

 (.גכ .ב) םירצמ ךלמ תמיו
 ,"ךרּפ תדובע; רעד וצ ןערָאװעג טניואוועגוצ ןענייז ןעדיא יד

 ןופ טייקרעטיב ןוא טייקגירעווש יד טלהיפעג טינ רעמ ןעבָאה ייז זַא
 רעיינ רעד ןוא ןעברָאטשעג זיא םירצמ ךלמ רעד זַא .טײברַא רעד
 -רַא יד ןוא געט-גנורעייפ טרימַאלקָארּפ געט עכילטע רַאפ טָאה ךלמ
 טנַאּפשעגניײא יינספיוא ןעמ טָאה םעד ךָאנ ןוא טזָאלעגכָאנ טָאה טייב
 ,"הדובעה ןמ לארשי ינב ֹווחנָאיו, ,טײברַא רערעווש רעד ןיא ןעדיא יד
 -רַאפ רעייז ןופ טייקרעטיב יד טריּפשרעד טשרע ןעדיא יד ןעבָאה
 ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,"וקעזיו; ,בצמ ןעכילקילגמוא ןוא גנופַאלקש
 ,(ןילבולמ יבר) .ןעירשעצ
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 (.בכ .ב) הדובעה ןמ םיהלאה לא םתעוש לעתו

 -עווש רעד ןופ סיורג ױזַא ןעוועג טינ זיא ןעדיא יד ןופ רעצ רעד

 ןענעװַאד טזָאלעג טשינ יז טָאה ןעמ סָאװ םעד ןופ יװ טײברַא רער

 עקַאט זיא (הלפת וז ,בלבש הדובע) םלוע לש ונובר םעד ןעניד ןוא

 זיא ןוא לעמיה ןיא ףױרַא דלַאב "הדובע, רעד ןופ יירשעג סָאד

 .(עקלעמש 'ר יבר) .ןערָאװעג טרעהרעד

 -לעב שיווייפ 'ר טימ לָאמַא גידנעסעומש ,רעצישּפָאר ילתפנ 'ר

 ,םלוע לש ונובר םייב סחוימ ַא זיא רע זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה ,רעז

 ?ערעדנַא יו ןסחי רעמ ע"שבר םייב סָאד רהיא טייז סָאװ טימ ---

 .טגערפעג שיווייפ 'ר םהיא טָאה ---

 ןעדיא עטוג ןוא םיקידצ .הרותה ןמ זמר ַא ךיא בָאה ףיורעד ---

 "עוו ייז יװ םעדכָאנ ,ןעדיא עטסָארּפ ןעוועג ןענייז ןערעטלע סנעמעוו

 "יז ,ןעסע ןעייג ייז רעדייא ןוא ארובה-תדובע רעייז טימ גיטרַאפ ןער

 ביוא ,המשל ןעוועג זיא ןענרעל רעייז ביוא ,םישעמב שּפשפמ יז ןענ

 טימ ןעדירפוצ טינ ןענייז ייז זַא ןוא ,הנווכב ןעוועג זיא הליפת רעייז

 ע"שבר םעד רימ ןעניד ,םינּפ לב לע ,יײז ןעטכַארט ,'ד תדובע רעייז

 "עב ןענייז םישעמ ערעזנוא ןוא ןערעטלע עטסָארּפ ערעזנוא יוװ רעסעב

 הדובע רעזנוא ןייז לבקמ יאדווא ת"ישה םורַאד טעװ .ערעייז יו רעס

 זיא רימ טימ .םיבוט םישעמ רַאפ םישעמ ערעזנוא ןענעכעררַאפ ןוא

 שּפשפמ ןיב ךיא זַא םשה-תדובע ךָאנ גָאט רעדעי .שרעדנַא רעבָא

 ייב ךיא רעװ ,תובָא עגילייה עניימ ןופ הלפתו הרות יד יבגל השעמב

 ךיילגרַאפ ןיא הדובע ןוא םישעמ עניימ .אעראד ארפעכ לטב ךיז

 טמוקַאב .תובישח ןייק טשינ ןיטולחל ןעבָאה םישודקה תובָא עניימ וצ

 .ןעצפיז ןָא ךיא בה שפנ-תמגע סיורג ןֹופ ןוא ןעסע סָאד טינ רימ

 ,ןסחי ַא ןיב ךיא זַא ,ע"שבר רעד ךיז טנָאמרעד --- ץפיז ךיא זַא ןוא

 ןעגעו טלהעצרעד הרות יד יװ ,ןרעטלע עגילייה טַאהעג בָאה ךיא זַא

 םעדכָאנ ."הדובעה ןמ לארׂשי ינב וחנאיו; --- םירצמ ןיא ןעדיא יד

 יז ןעבָאה ,'ד תדובע רעייז טימ ןערָאװעג גיטרַאפ ןענייז ןעדיא יד יו

 רעכיוה ַאזַא ףיוא ןעוועג טינ זיא הדובע רעייז סָאװ ,טצפיזעג רעווש

 ןענייז ,םיהלאה לא םתעוש לעתו .תובָא עגילייה ערעייז יוװ ,הגרדמ

 םיהלא רוכזיו ע"שבר ןרַאפ לעמיה ןיא ןעגנַאגעגפיוא ןעצפיז ערעייז

 "רעד ךיז ת"ישה טָאה --- בקעי תאו קחצי תא ,םהרבַא תא ,ותירב תא

 ,הדובע רעייז ךָאנ ןעצפיז ייז ביוא .ןעדיא יד ןופ תונסחי ןיא טנָאמ

 םישודק ןייז טזומעג ןערעטלע ערעייז ןעבָאה ,םינסחי אמתסמ ייז ןענייז

 ,םירוהטו
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 (בכ .ב) לארשי-ינב תא םיהלא אריו

 םיונע ,תורצ עלַא ףיוא גידנעקוק טינ זַא ,ןהעזעג טָאה ת"ישה זַא
 ,םירצמ תולג ןיא ןהעטשוצסיוא ןעבָאה ןעדיא יד סָאװ ,םירוסי ןוא
 -נע ,ןעמענ ערעייז טינ ןעטייב .טייקשידיא רעייז ייב ךיז ייז ןעטלַאה
 םיהלא עדיו ,ןושל רעייז טינ ןערעדנע ןוא רעדיילק ערעייז טינ ןערעד
 - ל'דוד 'ר) .ןעזיילסיוא ייז ןעמ ףרַאד ,טגָאזעג טָאג טָאה ,ױזַא ביוא ---
 | ,(רענלַאט

 (.ה .ג) םלה ברקת לא
 ןעגנוגנידַאב ןוא ןעדנעטשמוא בילוצ זַא ,םיצורית ןייק טינ בָאה

 -נידַאב ןוא ןעדנעטשמוא יד ןעוו רעבָא ,'ד דבוע ןייק ןייז טינ וטסנָאק
 .ארוב םעד טנידעג ָאי וטסלָאװ ,ערעדנַא ןעוועג ןעטלָאװ ןעגנוג
 ןערעוו סָאװ םיצורית יד קעװַא ףרַאװ --- "ךילגר לעמ ךילענ לש;
 התא רשא םוקמה זַא ,ןעגייצרעביא ךיז טסעוו וד ןוא תוליגר ַא ריד ייב
 ,טסבעל ןוא טסהעטש וד ואוו ץַאלּפ ןוא טרָא םעד ףיוא ,וילע דמוע
 .אוה שדוק תמדא ,ןעגנוגנידַאב ןוא ןעדנעטשמוא עגיטציא ענייד רעטנוא
 ןוצר ן'תמא םעד ןעבָאה רָאנ טסלָאז ,ע"שבר םעד ןעניד ךיוא וטסנָאק
 .(רעלָאּפמַאי ףסוי 'ר) .הקושת עגיטכירפיוא יד ןוא

 (ה .ג) ךילגר לעמ ךילענ לש
 גיהנמ סלַא זַא ,הנסה הארמב ונבר השמ טנערעלעג טָאה ת"ישה

 -ַאב טינ לָאמנייק ןוא ןעפרַאװרעטנורַא ךיז ןופ רע לָאז ןעדיא יד ןופ
 דימלת ַא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ תוניחב יירד יד טימ ןעצונ
 ,השיחל' ,הציקע' ,הכישנ' :ןעכַאמ "לענ, ןופ ןיקירטונ יד יװ ,םכח
 ,(רעווָאניד ךלמ שריה 'ר) .ןרעּפסיװ רעדָא ,ןעכעטש ,ןעסייב

 (ז .ג) ימע ינע תא יתיאר האר יד רמאיו

 רימ ייז ןעליוו ,םיירצמ יד ןעניד טָאטשנָא ,קלָאפ ןיימ ןייז ןעליוו ייז --- "ימעע רימ וצ ןעיירש ןעדיא יד ,ן'השמ וצ טגָאזעג טָאה ת"ישה
 ,(רעווישטידרעב) .ןעניד -



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 158

 = .ג) הכל התעו

 - טעװ םירצמ תלואג זַא ,ןעסיוו טסלָאז ,ץהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג

 טציא טסעװ וד בוא זיא .דיתעל הלואג רעד רַאפ המדקה ַא ןייז

 ןענעק טינ ייז רערעדנַא ןייק דיתעל טעװ ,ןעזיילסיוא ייז ןהעג טינ

 ,(תמא תפש) .,ןעזיילסיוא

 .אי .ג) יכנא ימ םיהלאה לא השמ רמאיו

 רעד סָאד ךיא ןיב ,םלוע לש ונובר םעד טגערפעג טָאה השמ

 "עג טסָאה וד ןוא וניבָא בקעי וצ ןעוועג חיטבמ טסָאה וד סָאװ ,"יכנָא;

 ,(רענשטנעל ל"מר) ?"הלע םג ךלעא יכנאו; : טגָאז

 ?הערּפ לא ךלא יכ יכנא ימ,, ע"שבר םעד טגערפעג טָאה השמ ןעוו

 -ילּפמָאק ןוא םיחבש ןייק טימ טרעפטנעענּפָא טינ םהיא לוכיבכ טָאה

 ,ךפיהל .ערעדנַא רַאפ ,המודכו ,רעגילק ,רעסעב זיא רע זַא ,ןעטנעמ

 רעוו ןעגערּפּפָא ןעק ןעמ זַא ,תמא עקַאט : ץ'השמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג

 טינ ךיז וטסטלַאה ,ךרע ןייד טסייוו וד סָאװ עקַאט רַאפרעד ,טסיב וד

 ריד וצ טדערעג ןוא ןעזיװַאב ךיז בָאה ךיא יו םעדכָאנ וליפא סיורג

 ,(ןילבולמ יבר) ! ריד טימ ןייז ךיא לעװ ,?ךמע היהא , ---

 (.גי .ג) םהילא רמוא המ ומש המ יל ורמאו

 ןעבָאה טינ ןעצנַאגניא לָאז ונבר השמ זַא ןעגָאז וצ ךייש ןעד זיא

 רעטעּפש ,םירצמ ןיא ןעוועג זיא השמ ,תמא .ןעמָאנ ס'טָאג טסואוועג

 עלַא ןופ יבר רעגיטפנוקוצ רעד זַא ךילגעמ רעבָא סָאד זיא ,ןידמ ןיא

 ?ןעמָאנ ס'טָאג ןופ טסואוועג ןעבָאה טינ ןיטולחל לָאז ןעדיא

 ס'טָאג טסואוועג םירצמ ןיא ןעדיא יד וליפא ןעבָאה םלועל ---

 יד ןעשיװצ .טָאג וצ ט'הנעט'עג השמ עקַאט טָאה סָאד ןוא ןעמָאנ

 סָאװ ,םינקז ןוא תוגרדמ-ילעב ןַארַאפ סיוועג ןענייז םירצמ ןיא ןעדיא

 זַא ןייז טעװ סָאװ ומש המ ול ורמאיו .םישודקה:-תומש עלַא ןעסייוו

 רבד ַא רַאפ סָאװ ? םהילא רמוא המ ,ןעמָאנ ןייד ןעגָאז רימ ןעלעוו יז

 ןופ טינ ןעסייוו יז סָאװ ,ןעמָאנ ןייד ןעגעוו ןעגָאז ייז ךיא ןעק שודיח

 ? רעירפ

 טפערטַאב "היהא/ .היהא רשא היהא השמ לא םיהלא רמאיו

 אירטמגב 21 לָאמ גיצנַאװצ ןוא ןייא .ה .ד ,טלעּפָאטעג "היהא8 1

 :ן'השמ וצ טגָאזעג טָאג טָאה סָאד-טָא ."תמא, טרָאװ סָאד יוו 1
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 לארׂשי 'ר) ,."תמא; ה"בקה לש ומש זַא ,ןעדיא יד וצ ןעגָאז וטסלָאז
 ,(רענישזיר

 רךעכיג זיא הנווכ ס'השמ -- "?םהילא רמא המ ,ומש המ יל ורמאו
 ןופ עגַארפ רעגיזָאד רעד טימ .ןעדיא יד רַאפ יװ ךיז רַאפ ןעוועג
 ןעסיוו וצ ןיילַא ידכ ,דיירסיוא ןַא ןעוועג םהיא ייב זיא ,טָאג וצ ן'השמ
 ,ןהכה קודצ 'ר) .ןעמָאנ ס'טָאג

 (וט .ג) םלועל ימש הז

 ןעדיא יד ןעלעוו ."החונמ תבש םוי; : ןעכַאמ "ימש; תויתוא יד
 רודל ירכז הו .גיבייא ייז ןעשיווצ ןייז ןעמָאנ ןיימ טעװ ,תבש ןעטיה
 על'השמ 'ר) .רוד וצ רוד ןופ ןהעגרעביא טעװ רכז ןיימ ןוא רודו
 ,(רעצינשזָאק

 (זט .ג) לארשי ינקז תא תפסאו ךל
 -ַאב טסעפ ךיז ייב טַאהעג רעזלעב םולש 'ר טָאה ןַאמרעגנוי סלַא

 -רַאפ טָאה רע יװ ױזַא .תונבר ןופ ןייז וצ סנרפמ טינ ךיז ןעסָאלש
 -נַא ןַא טכוזעגפיוא רע טָאה ןדנ ןעדלוג טרעדנוה עכילטע טגָאמ
 םהיא טימ טכַאמעג ןוא רחסמ ןיא גנורהַאפרעד טימ ןַאמנעגנוי ןערעד
 ,תופתוש

 ןעלעוו ייז רעדייא זַא ,ףתוש ןטימ טדערעגסיוא רעבָא ךיז טָאה רע
 -עה ,ןילבולמ ןץ'יבר םוצ ןערהָאפ רעירפ ייז ןעלָאז ןעלדנַאה ןעבױהנָא
 ,הכרב ַא ןעטעב ןוא המכסה ןייז ןעגירק ,הצע ןייז ןער

 טָאה .רעדנוזַאב ןילבולמ ןייבר םוצ ייז ןענייז ןעגנַאגעגנײרַא
 ןפוא ןייק רַאפ ליוו רע זַא תונעט ס'םולש 'ר טרעהעגסיוא יבר רעד
 ןופ ןייז סנרפמ ךיז ליוו רע - ,טשינ יאדוװַא יבר ןייק .בר ןייק ןייז טינ
 : ,רחסמ

 ןייק ןיז טינ אקוד טסליװ ,ט'נשקע'עגנייא ךיז טסָאה ,אלימ --
 -תוש ןייד וצ םיכסמ ךיא ןיב ,ןעדיא ייב ךרד הרומ ןייק ,יבר ןייק ,בר
 ,ףתוש ןייד ןופ דלעג סָאד דָאש רעסיורג ַא רעבָא זיא'ס ; תופ

 לָאז רע ,ןעוועג ריהזמ גנערטש יבר רעד טָאה ףתוש ס'מולש 'ר
 ,תופתוש ןיא ןהעגנייא טינ לַאפ ןייק רַאפ ן'םולש 'ר טימ

 ,סרעפטנע סנ'יבר ןעגעוו טדערעגנעמַאזוצ ךיז ןעבָאה עדייב זַא
 ןע'מולש 'ר טימ ןהעגוצנייא קשח ןייק טַאהעג טינ ףתוש רעד טָאה
 ַא ןערעו וצ אקוד ןע'מולש 'ר ןופ רעבָא הקושת יד .תופתוש ןיא
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 "נוי םענעי טסולפנייאַאב טָאה רע זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא רחוס

 .תופתוש ןיא ןעלדנַאה ןעבױהנָא םהיא טימ לָאז רע ןַאמנעג

 ןדנ ןעדלוג טרעדנוה עכילטע ענייז טגעלעגניירא םולש 'ר טָאה

 ףתוש רעד טגעלעגניירַא ךיוא טָאה עמוס עבלעזיד ןוא רחסמ ןיא

 ןערָאלרַאפ ןעבָאה ייז יװ ,ןעמונעג גנַאל טינרָאג טָאה'ס ןוא רענייז

 ,דלעג עצנַאג סָאד

 ךיז ןוא ןילבולמ ן'יבר םוצ ןעמוקעג םעדכָאנ זיא םולש 'ר זַא

 ױזַא יבר רעד םהיא טָאה ,רחסמ ןיא לַאפכרוד ןייז ףיוא טגָאלקעג

 : טגָאזעג |
 רעבָא ךיא ןיב ,דלעג שידיא דָאש רעסיורג ַא רימ זיא'ס םגה ---

 וד זַא ,טסואוועג ךיא בָאה רעירפ ןופ ,גנַאגסױא םעד ןופ ןעדעירפוצ

 .רחוס ןייק טינ טזיב וד .ךיירגלָאפרעד ןייז טינ רחסמ ןיא טסעוו

 טָאה ,ןדנ ןעדלוג טרעדנוה עכילטע טגָאמרַאפ טסָאה וד ,רעבָא תויה

 םיכסמ ךיא בָאה הנ .רחוס ַא ןערעװ וצ אקוד טסולגעג ריד ךיז

 ןייד ןערילרַאפ טסעו וד זַא ,ךיא בָאה טסואוועג .לעדנַאה -- ןעוועג

 ןוא רעכַאװש ןערעװ רחסמ וצ הקושת ןוא ןוצר ןייד טעװ ,דלעג ןדנ

 גיהעפ טזיב וד רעכלעוו וצ ,גנוגיטפעשַאב רעד וצ ןעמענ ךיז טסעוו וד

 -עג הליחתכל ריד ךיא בָאה םורַאד .טמיטשַאב החגשה רעד ןופ ןוא

 טעװ ריד ךרוד לי ,ףתוש ןייד ןופ דלעג סָאד דָאש ַא זיא'ס ,טגָאז

 גנערטש רעבָא ךיא בָאה ףתוש ןייד ,דלעג ןייז ןערילרַאפ ףתוש רעד

 רימ רע טָאה ,תופתוש ןיא ריד טימ ןהעגוצנייא טינ ןעוועג ריהזמ

 ,ןעדירפוצ ןייז רעבָא ףרַאד רע ,דלוש ןיימ טינ סָאד זיא ,טגלָאפעג טינ

 תבוטל ןעדלוג טרעדנוה עכילטע ןערילרַאפ וצ ןעוועג יאדכ זיא סע לייוו

 .לארשיב גיהנמ ַא ,יבר ַא ןערעוו עקַאט טסלָאז וד ידכ .לארשי ללכ

 םכיתובא יהלא 'ד םהילא תרמאו לארשי ינקז תא תפסאו ךל, ,ןבל

 הב וכלי רשא ךרדה תא;ק לארשי קלָאפ סָאד ןערעל --- ?ילא הארנ

 יןושעי רשא השעמה תאו

 (.חי .ג) ונילע ארקנ םיירבעה יהלא יד

 -םלוע זַא ,ןעסיוו ףרַאד דיא ַא לייוו ,"םירבע, ןעפורעג ןערעוו ןעדיא

 רע'תמא רעד וצ ,געוו-סגנַאגרעביא ןַא "רבעמ ךרד/ ַא רָאנ זיא הזה

 .(רעניניטסַאג ריאמ לאיחי 'ר) .אבה-םלוע וצ ,טלעוו

 ןוא עכילטעג ןיא תוצע ןעבעג וצ רהיא טסייוו ןענַאװ ןופ ---

 -- רעקצָאק םעד טגערפעג לָאמַא ןעמ טָאה -- םינינע עכילטלעוו
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 ךייא זיא ןעבעל עגיד'הזה-םלוע סָאד ,שורּפ ַא טייז ןילַא רהיא ןעוו
 ? דמערפ ןיטולחל

 -טנעעגּפָא רעקצָאק רעד טָאה --- ךיא סייוו רַאפרעד עקַאט --
 זיא רע .רעטכַאבָאַאב ןעטינעג ם'נופ ךרד רעד זיא סָאד טָא -- טרעפ
 וצ טייקכילגעמ ערעסעב ַא טָאה ןוא דנַאטשנעגעג ַא ןופ ,ןעסיורדניא
 סָאװ םענייא ןופ יװ דנַאטשנעגעג רעדָא לעקיטרַא סָאד ןעטכַארטַאב
 ץוחמ עקַאט ןיב ךיא תֹויה .דנַאטשנעגעג םעד ןופ גינייוועניא זיא
 ןעקילבנײרַא רעסעב רעבירעד ךיא ןעק ,ןעבעל ןעגיד'הזה-םלוע םעד
 ,טלעוו רעד ןופ ןעבעל סָאד ןעטכַאבָאַאב ןוא

 (א .ד) יל ונימאי אל ןהו רמאיו השמ ןעיו

 יז ןַא ןעדיא יד ןייז דשוח לָאז השמ זַא סָאד טמוק יװ ,ןכתיה
 ?ןעביולג טינ ןעלעוו

 עלַא ןופ שרוש רעד זיא םירצמ תולג זַא ,טסואוועג טָאה השמ ---
 שרוש רעד ןייז טעוװ םירצמ ןופ הלואג יד זַא ןוא ן'תולג עגידרעטעּפש-

 ןעטיירגוצ טלָאװעג רַאפרעד רע טָאה ,תולואג עגידרעטעּפש עלַא ןופ
 ןעו ,טלָאמעד וליפא ןערעוו טזיילעגסיוא ןעלָאז ןעדיא זַא ,געוו ַא
 ןערעה טלָאװעג רעבירעד טָאה ןוא ,הנומא ןייק ןעבָאה טינ ןעלעוו יז
 ןהוע וליפא ןעדיא יד ןעזיילסיוא ןהעג וצ לעפַאב םעד ת"ישה ןופ
 ,((תמא תפש) ."יל ונימאי אל

 (.בי .ד) ךיפ םע היהא יכנאו

 'ר) .יניסמ השמל הכלה ןעביילברַאפ טעװ ןעדער טסעוװ וד סָאװ
 ,(ןהכה קודצ

 (.די .ד) ובלב חמשו ךארו

 ךלוה היה ,ובלב חמשו ךארו ,זילע בותכת הרותהש ןרהא עהי וליא
 ,(הבר שרדמ) .תולוחמבו םיּפותב

 ,ןעמהיר םהיא לָאז ןעמ זַא טלָאװעג ןרהא טָאה .הוואג בילוצ טשינ
 טיוו דיירפ עכילריטַאנ ע'טושּפ ןייז זַא ,טסואוועג טלָאװ ןרהא ןעוו רָאנ
 ,הרות רעד ןיא קוסּפ ַא ןייז טעוװ החמש ןייז ןופ זַא ,ךיוה ױזַא ןעכיירגרעד
 ןוא טרעטיײרברַאפ רעמ ןעוועג דיירפ עכילרעניא עגיזָאד יד רע טלָאװ
 ,(ם"ירה ישודיח) .תובהלתה ןוא תונווכ ערעסערג טימ טפעיטרַאפ
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 (.זי .ד) ךדיב חקת הזה הטמה תאו

 ,איצוא יכו ,יכנא ימ ןופ הענכה יד .הענכה ןושל ַא זיא "הטמ;

 ,םירצמ ןייק געװ ןיא ןעמענטימ ריד וטסלָאז ךדיב חקת ,ךלא יכו

 וטסעו ,הענכה רעד ךרוד ,םעד ךרוד סָאװ ,תותואה תא וב השעת רשא

 .(רמתיא תרמשמ) .רעדנואוו ןעזײװַאב

 (.אל .ד) םעה ןמאיו

 ןעבָאה הנומא רעד ךרוד ,ועמשיו ,טביולגעג טָאה קלָאפ סָאד

 לארשי ינב תא ,ןעטלַאהַאב זיא טָאג זַא ,'ד דקפ יכ ,טרעהרעד יז

 .(רענילרַאק ןרהא 'ר) .ןעדיא ןעכילטיא ןיא

 .ב .ה) ולוקב עמשא רשא יד ימ

 רַאפ ןעגנוי עליואוו עגיטנייה יד רַאפ ןעשָארג ַא ךייַא ס'טַאנ

 סע רעדָא ,העוו רָאנ ייז טוט ּפָאק רעד זַא ! םיסרוקיפא עגיטנייה יד

 זיולב ."לארשי עמש; ףכית ייז ןעיירש ,גָאטהעװ-ןָאצ ַא ןָא יז טּפַאב

 םלוע לש ונובר רעד זַא .סורוקיּפא רע'תמא רעד ןעוועג זיא הערּפ

 ןעטלַאהעג ץלַא רע טָאה ,תוכמ ןהעצ טימ ןעגָאלשעג םהיא טָאה

 .(םנוב 'ר יבר) ? "ולוקב עמשא רשא 'ד ימ, -- ןעיירש ןייא ןיא

 (.ז .ה) ןבת תתל ןופסאת אל
 וצ ן'הערפ ייב ט'לעופ'עגסיוא ונבר השמ טָאה הרוסמ רעד טיול

 סָאה גָאט םעד ןוא הדובעה דובעשמ החונמ גָאט ַא ןעדיא יד ןעבעג

 | .תבש ןעבילקעגסיוא השמ

 עלַא ןעלמַאזרַאפ החונמו תבש םוי ם'ניא השמ  טגעלפ

 ןעטּפַאלקשרַאפ ןוא ןעטקירדרעד רעייז ןעגעוו יז וצ ןעדער ןעדיא

 תובָא ערעייז ןופ הנומא רעד ןופ קוליח םעד ייז ןערעלקפיוא ,בצמ

 "ור ןוא יירענידנעצעג עשי'רצמ ע'סואימ יד ןוא בקעיו קחצי םהרבא

 | ,תוריח ןוא תודחא וצ ייז ןעפ

 ןענעג ןעריטלָאװער ןעביוהעגנָא ןעבָאה לארשי ינב יד זַא

 "י'רצמ יד וצ לעקע ןעזײװסױרַא ןוא גנופַאלקשרַאפ רעשי'רצמ רעד

 ןעמוק תורצ עצנַאג יד זַא ,ןהעזעגמורַא ךיז הערּפ טָאה ,רעטעג עש

 :ןעליופַאב הערפ ןַאד טָאה .תופיסא עגיד'תבש ס'ונבר השמ ןופ

 ,תבש ןעלמַאזרַאפ טינ ךיז ןעדיא יד ןעלָאז רערעמ -- "ןופסאת אל;
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 ןוא לכש ייז ןעבעגניירַא ,הנובת ןענרעל ייז לָאז השמ ,ןבת תתל
 ןעטַאררַאפ ןוא םירצמ דובעש ןעגעג ןעוועטנוב ךיז ןעלָאז ייז ידכ הנבה
 ,(רעוועלעל דוד 'ר) .רעטעג עשי'רצמ יד

 יד ןעלעפַאב טנָאקעג ךָאד טָאה הערּפ -- "ןבת תתל ןופסאת אלע
 ? לעגיצ םוכס ןערעסערג ַא ןעכַאמ ןוא רערעווש ןעטײברַא ןעלָאז ןעדיא

 -יברַאפ וצ ןעוועג גנובערטש רקיע ס'הערּפ ךָאד זיא עודיכ --
 הנאד זַא ,טסואוועג טָאה הערּפ .ןעדיא יד ןופ ןעבעל סָאד ןערעט
 עטסרעווש יד יװ רערעטיב ןוא רעגרע ליפ זיא ,שינעכערב ּפָאק ןוא
 ןעדיא יד זַא ,טלָאװעג רעסעב רעבירעד רע טָאה .טײברַא עשיזיפ
 וצ יורטש יד ןעמענ וצ ואו שפנ תמגע ןוא תוגאד ןעבָאה ןעלָאז
 יו ןעכערבעצ רערעמ ךילרעּפרעק ייז טעװ סָאװ ,לעגיצ יד ןעכַאמ
 ,(רדנסכלאמ ךינעה 'ר) .טײברַא ערעווש ןעגנַאלרַאפ וצ ייז ןופ

 (.זט .ה) ךידבעל ןתנ ןיא ןבת
 -יירגנָא ךיז ןוא ןָאט וצ הבושת ןהעטשרַאפ ןעלָאז ןיילַא רימ זַא

 ,הנובת ןייק ןעבעגעג טינ זנוא ףיורעד ע"שבר ,וטסָאה ,ךרדל הדיצ ןעט
 ,וַנְל םירמוא ,סייוו ןערעוו ּפָאק ןפיוא רָאה יד ןעוו טשרע -- םינבלו
 ,ךרדל הדיצ ןָא ךיז טיירג ,הבושת טוט -- ! "ושע; ,זנוא וצ ייז ןעגָאז

 ,(רענַאילשימירּפ ל"ריאמ 'ר) |

 | (.זי .ה) םיּפרנ םתא םיּפרנ
 רעשידיסח ַא ןעמוקעג לָאמַא זיא רעניזדַאר ךינעה ןושרג 'ר וצ |

 ןעמענ ךיז לָאז רע הסנרּפ ַא רַאפ סָאװ וצ הצע ןַא ןעגערפ ןַאמרעגנוי
 !ןעלדנַאה וצ סעּפע טימ ךיז םענ ,רחוס ַא רע --
 ןוא תוטיחש ךיז ןענרעל ֹוצ העדב טַאהעג דָארג בָאה ךיא --

 .טחוש ַא ץעגרע ןערעוו
 טסליוו רעליופ ַא טזיב וד ליײװַאב זיא סָאד -- םיּפרנ םתא םיּפרנ --

 טליװ רַאפרעד --- ,החבזנ הכלנ םירמוא םתא ןכ לע ,ןעטײברַא טינ
 ...טחוש ַא ,שדוקיילכ ַא ןערעוו ריד ךיז

 ןעגערפ דיסח ַא רענייז ןעמוקעג לָאמַא זיא םנוב 'ר ן'יבר םוצ
 טָאה ןוא לעטעטש ןיילק ַא ןוא ןזח ןוא טחוש ַא זיא רע ,תויה ,הצע ןַא
 ךיז רע ליװ ,רפוס ַא טלעפ לעטעטש םיניא יו ױזַא ,הסגרפ ןייק טינ
 ןעבָאה תוכאלמ יירד עלַא ןופ רע טעװ רשפא ,רפוס ַא ןייז ןענרעל
 ,הנויח
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 תוינומדק םינשמ : טרעפטנעעגּפָא םנוב 'ר יבר רעד םהיא טָאה

 "כעלש םוצ ןעדערוצנָא טײברַא ערעווש ַא טַאהעג ערה-רצי רעד טָאה

 ןעװעג עקַאט ןענייז ןעשנעמ ךס ַא .רעדנוזַאב שנעמ ןעדעי ןעט

 בשיימ ךיז ערה-רצי רעד טָאה .ןעגלָאפ טלָאװעג טינ םהיא ןעבָאה סָאװ

 ערעייז ךרוד סָאװ ,םידיחי ןעשיווצ ןעטײברַא ןעביוהעגנָא טָאה ,ןעוועג

 .רפוס ַא ,ןזח ַא ,טחוש ַא ,לשמל .םיבר ַא ןייז לישכמ ייז ןענעק טנעה

 ןייז ןערעגנירגרַאפ וצ רעמ ךָאנ טכוזעג ערהירצי רעד טָאה רעטעּפש

 . יסיוא טזייוו טציא .ןזח ַא טכַאמעג ךיוא טחוש ם'נופ טָאה ןוא טײברַא

 לָאז סָאװ ךָאנ ,האצמה רעשירפ ַא ףיוא ןעלַאפעג עלהירצי רעד זיא

 יירד ןעטכעלש םוצ ןעדערוצרעביא ןעפיול ןעפרַאד ,ןע'הנעט'נייא רע

 טימ ןעדעררעביא רע טעװ טָא ,רפוס ,ןזח ,טחוש ,ןעשנעמ ערעדנוזַאב

 םיבר םעד ןייז לישכמ טעװ רענייא רעד ןוא יירד רַאפ םענייא םעד

 יייןעשנעמ ערעדנוזַאב יירד עגידרעירפ יד רַאפ

 (.בכ .ה) ינתחלש הז המל

 יורטוצ ןייק טַאהעג טינ טָאה ,ונע רעסיורג ַא גידנעייז וניבר השמ

 ,לאוג רעגיסַאּפ רעד טשינ זיא רע זַא ןעטלַאהעג טָאה רע ןוא ךיז וצ

 "עד .םירצמ ןופ ןערעוו טזיילעגסיוא ןעפרַאד ןעדיא יד ןעמעוו ךרוד

 טָאה ןעדיא יד ףיוא טײברַא יד טרעװשרַאפ טָאה הערּפ ןעוו רעביר

 :טָאג וצ ןעירשעגסיוא רעצ סיורג טימ ןוא גידלוש ךיז טליפעג השמ

 ןערעסעב ַא ןעקיש ןעוועג טסלָאװ וד ןעוו 2? ינתחלש הז המל,

 סיוועג ןוא ןעדיא יד רַאפ ןעוועג לעופ סעּפע רע טלָאװ ,רימ רַאפ חילש

 ,בצמ ןעכילנייּפ .רעייז טרעגרערַאפ ךָאנ טינ

 וד בױא -- הארת התע :טרעפטנעעג טָאג םהיא טָאה ףיורעד

 לאוג רעגיטכיר רעד עקַאט וטזיב ,לפש ַאזַא רַאפ ךיז טסטלַאה השמ

 לעװ ריד ךרוד ןוא הערּפ וצ ןָאט לעװ ךיא סָאװ ןהעז טסעװ וד ןוא

 .(רענירבָאק השמ 'ר) .םירצמ ןופ ןעדיא יד ןעזיילסיוא ךיא



 א ר או

 (ג .ו) בקעי לאו קחצי לא ,םהרבא לא אראו

 | ,(י"שר) תובָאה לא אראו

 רעדניק יד ןענייז ,םויה-דע סָאד ןעהעז רימ יװ ,םלועבש גהונב
 ךיז בור סָאד ,םסרופמ ןדמל ַא ,קידצ ַא ,דיסח ַא זיא רעטָאפ סנעמעוו
 -םרוד ןופ הגרדמ רערעכעה ַא וצ ,תומילש וצ ןעכיירג וצ לדתשמ טינ
 עטמירַאב ןופ רעדניק יד ןענייז בור סָאד ,הברדא .ןעשנעמ ןעכילטינש
 יז לייו ,ךַאלעשנעמ עגידלעטעטשניילק ,ענענַאטשעגקירוצ ןערעטלע
 ַא ןעועג זיא רעטָאפ רעייז סָאװ ,תובָא-תוכז ףיוא ךמוס ךיז ןענייז

 עדייז רעד ךיוא ןעוו ךָאנ ןכש לכמ .לארשיב לודג ןוא ןדמל ַא ,קידצ
 עסיורג רָאג ןיוש ךַאלקיניײא יד ןענייז ,םסרופמ שיא ןַא ןעוועג זיא
 ,ךַאלקינייא עטמהירַאב ןענייז יז סָאװ ,טהעטשַאב תולדג רעייז ,םילצע
 טינ ךיז טָאה קחצי .תובָאה לא אראו :י"שר זנוא טגָאז סָאד-טָא זיא
 ,םהרבַא ןעוװעג זיא רעטָאפ ןייז סָאװ ,תובָא תוכז ףיוא ןעוועג ךמוס
 קחצי ,עדייב ,תוכז סנעדייז ןייז ףיוא ןעוועג ךמוס טינ ךיז טָאה בקעי
 הגרדמ יד ןעכיירגרעד וצ ,תומילש ענעגייא טכוזעג ןעבָאה בקעי ןוא
 קחצי לא םהרבא לא אראו .תובָא רַאפ ןערעו וצ טנעכעררַאפ ןיײלַא
 '|) ...ךַאלקיניײא ןוא רעדניק יד וצ טינ .תובָאה לא -- בקעי לאו
 : .(רענַאילשימירּפ ל'ריאמ

 (.2 .ו) םהל יתעדונ אל 'ד ימשו

 ןעיירש וצ דלַאװג זיא סע .(י"שר) ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח
 טינ יז ןעק ןעמ רָאנ ,טגיל יז ואוו טסייוו ןעמ סָאװ ,הדיבא ןַא ףיוא
 ,(רענינאטסאג ריאמ לאיחי 'ר) .ןעגירק קירוצ

 ף(ה .ו) לארשי ינב תקאנ תא יתעמש ינא םגו

 טינ ייז ןופ טמוק סָאװ ,ןעדיא יד ןֹופ יירשעג סָאד רעה ךיא ךיוא

 םידיבעמ םירצמ רשא םעד ךרוד רָאנ ,טָאג וצ תוררועתה ענעגייא תמחמ
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 ינב יד זַא ךיא קנעדעג ,"יתירב תא רוכזאו;, ןעגעווטסעדנופ .םתוא

 .((רמתיא תרמשמ) .תירב"ינב עניימ ןענייז ?ארשי

 ןעכַאמ ןוא םיאטח ףיוא רּפכמ ןענייז םירוסי זַא ,ןענרעל ל"זח יד

 חלמ תירבו ,"חלמ, ייב טהעטש סָאװ ,"תירב, ןופ ,רעסעב שנעמ םעד

 ,תירבה ירבד הלא -- "םירוסי; ייב טהעטש סָאװ ,"תירב,, ןוא םלוע

 רעסעב םירוסי ןעכַאמ ױזַא ,שיילפ סָאד רעסעב טכַאמ ץלַאז יו טקנוּפ

 ת"ישה טָאה סָאד-טָא ,םיאטח יד םהיא ןופ וצ ןעמענ ןוא שנעמ םעד

 עשידיא יד ןהעזעג בָאה ךיא .יתירב תא רוכזאו :ן'השמ וצ טגָאזעג

 .(רענשטנעל ל"מר) .תירב ןיימ ןיא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ,םירוסי

 זַא ?ןעװ רָאנ ,שיילפ סָאד ט'מעט'ַאב טכַאמ ץלַאז ,עקַאט תמא

 םעד קעװַא סע טמענ ,ליפוצ רעבָא ןעמ טצלַאז .סָאמ .ַא טימ טצלַאז'מ

 ןעמ ,סָאמ ַא טימ םירוסי ןעמוק ןעפרַאד ךיוא ױזַא ,שיילפ ןופ םעט

 "וק .שנעמ םעד רעסעב עקַאט ייז ןעכַאמ ,ןעגָארטרַאפ ןענעק ייז לָאז

 םדָאה תא ריבעמ ןענייז ייז ,רעגרע ךָאנ ייז ןעכַאמ ,ליפוצ רעבָא יז ןעמ

 (רעװָאנַאמיר עלעדנעמ 'ר) .ונוק תעד לעו ותעד לע

 לש ונובר םוצ ןעירשעג ןעבָאה ןעדיא יד --- "לארשי ינב תקאנ ,

 .(םירפא הנחמ לגד) .העושת' ברק' אנ' לא' םלוע

 (1 .ו) .םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו

 טינ ,"תולבס , טרָאװ סָאד טצונַאב ע"שבר רעד טָאה סָאװרַאפ

 ? "תודבעג טרָאװ סָאד

 יד ףיוא ןעלַאפעג זיא טיײברַא יד רעטיב ןוא רעווש יו ---

 "עבט השענ לגרה; .טנייוועגוצ ךיז זייווכעלסיב רעבָא ייז ןעבָאה ,ןעדיא

 ךיז ןעבָאה לארשי ינב יד זַא ןהעזעג טָאה רעטשרעביוא רעד זא

 רמוחב ןעטײברַא ייז ,טפַאשטכענק רעשי'רצמ רעד וצ טניואוועגוצ

 רע זַא ,'השמ וצ טגָאזעג טָאג טָאה ,טשינ סָאד ןעליפ ןוא םינבלבו

 בוא -- "םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו; ןעדיא יד ןעגָאז לָאז

 עשי'רצמ יד ןעגָארטרַאפ גידלודעג ,ןייז לבוס ןיוש ןענעק ןעדיא יד

 ןופ ןעיצסױרַא ףכית ייז ןעמ זומ ,טשינ ןיוש סָאד גיוט ,טּפַאשטכענק

 "רַאפ סרעייז ןעבעל עצנַאג סָאד ייז ןעלעוו ,טשינ ביוא לייוו ,םירצמ

 ,(םנוב 'ר יבר) .ןעפַאלקש עגיבייא ןעביילב

 (ז .ו) םעל יל םכתא יתחקלו |
 תיגיגכ רה םכילע הפכ .טינ רעדָא ,טליוו רהיא יצ ,םכחרכ לעב
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 ןוא םיהלאל םכל יתייהו .עמשנו השענ ןערעפטנע טעװ רהיא ןוא
 ןייק ,"ץרָאה לא םכתא יתאבהוק אליממו ,טָאג רעייא ןייז לעװ ךיא
 ,(רעסַאקרעשט לארשי בקעי 'ר) .לארַׂשי ץרא

 (.אי .ו) רבד אב

 וטסעוו ,(הברַא ןוא דרב) ,"אב, ן'הערּפ ףיוא ןעקיש לעוװ ךיא זַא

 ןעדיא יד לָאז רע ,םהיא טימ ןעדער רעגנערטש ןוא ןעמוק ןענעק

 ,(רעצינשזָאק על'השמ 'ר) .םירצמ ןופ ןעזָאלסױרַא

 (.בי .ן|) ילא ועמש אל לארשי ינב ןה

 יד ךָאד ןעפרַאד לכש יּפ לע ,טָאג וצ ט'הנעט'עג טָאה השמ
 ןענייז ייז ןעוו זַא ,זיא ןעשנעמ ןופ עבט יד לייוו .ןערעהוצ ךימ ןעדיא
 ןרעג ייז ןענייז ,טרעטיברַאפ ןענייז רעצרעה יד ,תוגאד ןעבָאה ,רעצב
 טינ זיא יבר רעד שטָאכ ,ן'יבר ם'נופ רעטרעוו-טסיירט ןערעהוצסיוא
 יד ןעלדנַאה רעבָא ָאד .גנוצ רעגיטָאלג ַא טימ ,רענדער רענייש ַאזַא
 יז --- "ילא ועמש אל, .עבטה ךרדל ץוח ןוא לכשה דגנכ ןעדיא

 ?יומ ףרַאש ַא ןעסעזַאב שטָאכ ךיא טלָאװ ,ןערעה טשיגרָאג ךימ ןעליוו

 טלָאװ ,רענדער רעטבַאגַאב ַא ןעוועג ךיא טלָאװ ,גנוצ ענעפילשעג ַא ןוא
 ןיב ךיא זַא ,םיתפש לרע ינא זַא רעבָא ,טרעהעגוצ הערּפ שטָאכ ךימ

 ,םלוע לש ונובר ,ךיד ךיא גערפ ,רענדער ןייק טינ ןיב ,רעלמַאטש ַא
 'ר) ?ןערעהוצ ָאי הערּפ ךימ לָאז סָאװרַאפ "? הערפ ינעמשי ךיאו;
 | .(ץיוורוה רשֶא

 -'עג טָאה השמ .ןעדיא יד ףיוא ןעוועג תוכז דמלמ טָאה השמ
 תמחמ טינ זיא ,טינ ךימ ןערעה ןעדיא יד סָאװ סָאד טָאג וצ ט'הנעט
 ךיא --- "םיתפש לרע ינאוא טושּפ רָאנ ,ןערעה טינ ךימ ןעליוו 'ייז
 ,(תמא תפש) .רענדער ןייק טינ ןיב

 ,םיגיהנמ ערעייז ןופ רעטרעוו יד ןערעה טינ ןעליוו ןעדיא יד ןעוו
 טמענ גיחנמ ם'נופ חכ רעד לייוו ,ן'לעוּפ טינרָאג םיגיהנמ יד ןענעק
 וצ טרעהעגוצ ךיז ןעטלָאװ ןעדיא יד ןעוו ,ןכל .קלָאפ ם'נופ ךיז

 "טעג ענייז ןוא ןערָאװעג טנעפעעג ןעּפיל ןוא ליומ ןייז טלָאװ ,ן'השמ |
 יז זַא רעבָא ,ן'הערּפ ףיוא םשור ַא טכַאמעג ןעטלָאװ רעטרעוו עכיל

 ,"םיתפש לרע, ןַא ןעוועג השמ ןיוש זיא ,"ילא ועמש אל לארשי ינב;
 ן'הערּפ ןעלױפַאב וצ ןענעפע טנעקעג טינ ליומ סָאד ןיוש טָאה רע ןוא
 (תמא תפש) ."וצרַאמ לארשי ינב תא חלשל ,
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 בי .ו) םיתפש לרע ינאו

 "םיתפש לרע ינאו; ןעגָאלקַאב ךיז לָאז השמ סָאװ סָאד טמוק יו

 ? "ךיּפ םע היהא יכנאו; ןעוועג חיטבמ םהיא טָאה ת"ישה יו םעדכָאנ

 ױףעדיא יד וצ טדערעג השמ טָאה ,הלואג לש תונושל עלַא טימ ---

 טינ .טכַאמעג טינ גנוקריוו ןייק ייז ףיוא טָאה רע ,השמ לא ועמש אלו

 העּפשה יד בילוצ ךילכעזטּפיױה יװ ,טײברַא ערעווש רעייז בילוצ ױזַא

 ינב יד עכלעוו ןיא ,םיגהנמ עשי'רצמ ןוא רוטלוק רעשי'רצמ רעד ןופ

 :טָאג וצ ט'הנעט'עג השמ טָאה .טבעלעגנייא ךיז ןעבָאה לארשי

 טמוק סָאװ ,ןושל"דבכו הּפ"דבכ ןייק רהעמ טינ ןיב ךיא ,תמא ---

 חכה ןמ ןייז איצומ טינ ךיא ןעק ןעדער ןיימ טימ זַא ,סױרַא רעבָא

 יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןעגנירדניירַא ןעלָאז רעטרעוו עניימ לעוּפה לא

 טסייג רעשירצמ רעד ,חכ רעדמערפ רעד ,"לרע, לייוו ,לארשי ינב

 ,"םיתפשילרע ינאו; ,םרוג זיא ןוא ןעדיא יד טשרעהַאב רוטלוק ןוא

 ןערעהוצ ךיז ןעלעוו טינ ןוא הנומא ןייק ןעבָאה טינ ןעלָאז ןעדיא יד זַא

 .(ןהכה קודצ 'ר) .רימ וצ

 לארשי ינב תא איצוהל לארשי ינב לא םוציו

 (.ג .1) םירצמ ץראמ

 ףױא עגר עדעי ,גָאט ןעדעי טפָאהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא יד

 ןופ ןהעגסױרַא ןעלָאז יז ,ןעלעפַאב ןעמ ףרַאד ,גנואיירפַאב רעייז

 : ? םירצמ

 טױטעגּפָא ןעצנַאגניא לארשי ינב יד טָאה "ךרּפ תדובע, יד ---

 .רעצ ןיא טבעלעג ייז ןעבָאה גידנעטש ,ןעגנונעפָאה ןוא ןעדיירפ ערעייז

 "רעד טינ לָאמנייק ןעק ,תובצע ןיא טבעל סָאװ ,שנעמ רעד ,עודיכו

 לָאז רע ,ן'השמ וצ טגָאזעג ת"ישה טָאה ,הגרדמ עכיוה ַא וצ ןעכיירג

 ןוא ייז ןערעטנומפיוא ,גנואיירפַאב רעייז ןעגעוו ןעדער ןעדיא יד וצ

 ןוא גנונעפָאה ,דיירפ .החמש .,רעצרעה ערעייז ןיא ןעגנערבניירַא

 תאיצי ןופ הגרדמ רעד וצ ןעכיירג ייז ןעלעוו ןפוא ַאזַא ףיוא ,ןוחטב

 .(רעצווָארטסָא הירמש לאומש 'ר) .םירצמ

 ךינעה 'ר טָאה תובצע ןעגעוו םידיסח ענייז טימ סעומש ַא ןיא

 ,החמש ןעגעװ ןעדער םידיסח ירימ סָאװ סָאד :טגָאזעג רדנסכלאמ

 ַא ךָאד זיא סָאד םורָאװ ,הוצמ לש החמש ןייק טינ רימ ןעניימ

 ןוא הרוחש הרמ ןייק טינ יבַא ,החמש ןעניימ רימ .המצע ינפב הגרדמ

 .ןעשנעמ ןופ ןעבעל סָאד רעטנוא-טבָארג ןוא טרעמוארַאפ סָאװ תובצע
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 שנעמ םעד ןעמ טפור רעבירעד : טגָאזעג טָאה ןילבולמ יבר רעד
 טכַאמ סָאװ רעד לייוו ,"החמש לעב, --- החמש ַא טכַאמ סָאװ ,שנעמ
 טציזַאב רע .החמש רעד ןופ רַאה רעד ,רעשרעה רעד זיא החמש ַא
 תלוכיב זיא רע זַא ,החמש עכילרעניא ליפ ױזַא תושר ןיא ךיז ייב
 -ַאב סָאװ ןעדעי וצ ,החמש רעטליפרעביא ןייז ןופ ןייז וצ עיּפשמ
 ,החמש ןייז ןיא ךיז טגילייט

 ,אוצמ תעל ,ןוחטב ןעבָאה לָאז רע סָאד ,דיסח לכ ללּפתי תאז לע
 ,(ט"שעב) .הרצ-תע ןַא ןיא ןעניפעג ךיז טעװ רע ןעוו

 רצוקמ ןץהשמ וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז ןעבָאה ןעדיא יד שטָאכ
 -ער רעטייוו ןעסייהעג ת"ישה ןעגעווטסעדנופ טָאה ,השק הדובעמו חור
 -ַאמ רעטעּפש רעדָא רעירפ ןעזומ רעטרעוו עגילייה לייוו ,ייז וצ ןעד
 ,(תמא תפש) .הלועפ ַא ןעבָאה ןוא םשור ַא ןעכ

 (.ג .ס הערּפ בל תא השקא ינאו
 ,הערּפ םכילא עמשי אלש ידכ ,סנ ַא ןעוועג זיא ןיילַא סָאד סָא

 (רעווישטידרעב) .םירצמ ץראב יתפומ תאו יתותוא תא יתיברהו

 (.ט .ז) תפומ םכל ונת

 ? "תפומ יל ונת, ןהעטש טפרַאדעג ךָאד טָאה סע
 ,םיתפומ ערעייז ןיא ןיילַא רעכַאמ ףושכ יד טינ ןעביולג עודיכ ---

 םהב ןיאש םירבד ,שינעדנעלברַאפ-ןעגױא זיא סָאד זַא ,ןעסייוו ייז
 ךייא טעװ הערּפ ,ןרהא ןוא ץהשמ וצ טגָאזעג טָאג סָאד טָאה ,שממ
 סָאװ ,ףושכ ןוא םיניע תזיחא ןענייז םיתפומ עלַא יד זַא ,ןייז דשוח
 ונת, : ןעגָאז ךייא וצ טעװ רע ןוא ערעדנַא ןופ ןעגיוא יד ןעדנעלברַאפ
 ןוא ןערעדנואווַאב טלָאז ןילַא רהיא סָאװ תפומ ַאזַא --- "תפומ םכל
 ,(ןילבולמ יבר) .ןעביולג

 (זי .ז) םדל וכפהנו

 טולב ןערָאװעג זיא םיירצמ יד ןופ רעסַאװ-קנירט סָאד יװ ױזַא
 טלָאצעג םיירצמ יד ןעבָאה ,רעסַאװ ןעוועג סָאד זיא ןעדיא יד ייב ןוא
 וכּפהנו, .רעסַאװ-קנורט ייז וצ ןעפיוקרַאפ ןעלָאז ייז דלעג ןעדיא יד
 לש םימדל ןערָאװעג טרעקעגרעביא זיא םירצמ לש םד -- "םדל
 ןעוועג זיא םירצמ תכמ .עמשמ יתרת םימד ,ןעגָאז ל"זח יד יװ ,לארשי
 ,(םירפא הנחמ לגד) ,לארשיל האופר ַא
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 (.טכ .ט) 'ד לא יּפכ תא שרפא ריעה תא יתאצכ

 םילולג האלמ התיה םירצמש יפל .,ללּפתה אל ריעה ךותב לבא

 .(י"שר)
 ,תוכמ ערעדנַא יד ייב ןעוועג דיּפקמ טינ השמ טָאה סָאװרַאפ

 ? "דרב; תכמ ייב דָארג רָאנ ,ריעל ץוחמ ןייז וצ ללּפתמ -

 יב יװ ױזַא .ןעסּפעש וצ טנידעג םיירצמ יד ןעבָאה ,עודיכ --
 ןעבָאה ,ןעטילעג טינ ןעסּפעש ןוא תומהב יד ןעבָאה תוכמ עטשרע יד

 זַא ךעמוקעגסיוא זיא אליממ .דלעפ ןיא ןעטלַאהעג םיירצמ יד ייז

 רעבָא .םירצמ לש הרז הדובע ילולג ןֹופ ןייר ןעוועג זיא טָאטש יד

 ,"הדשב וחנקמ תא סינה 'ד רבד תא אריה, ךָאד זיא דרב תכמ ייב

 ןעוועג ןענייז םירצמ לש הרז הדובע ילולג יד ,ןעסּפעש עלַא זַא ,אצמנ

 ,טָאטש ןיא ןייז ללפתמ טלָאװעג טינ השמ רעבירעד טָאה ,טָאטש ןיא
 ,(לעשעה 'ר יבר) .ריעל ץוחמ רָאנ

 גל .ט) 'ד לא רתעיו הערּפ םעמ השמ אציו

 תולוק ןהָא ןייז ףרַאד ,הניחתו הלפת זַא ,זמד ַא ןענַאד ןופ זיא
 ,(רמתיא תרמשמ) .שחלב רָאנ ,ןעיירשעג ןהָא ןוא

 טכַאמעג ןעבָאה תוכמ רשע יד :טגָאזעג טָאה ם"ירה ישודיח רעד

 ,תורבדה תרשע -- תורמאמ הרשע יד ןופ

 יד ןעפַאשַאב טָאה ארוב רעד עכלעוו טימ ,תורמאמ הרשע יד

 עלַא טינ זַא ,ױזַא רוטַאנ רעד ןיא ןעטלַאהַאב ןעגעלעג ןענייז ,טלעוו

 .-ַאפ זיא'ס זַא ,ןעשנעמ-טלעוו עצנַאג יד ןעזיװַאב ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ

 ןעצעזעג יד ןוצר ןייז זיא'ס ביוא ,טרעדנע סָאװ ,םלועה גיהנמ ַא ןַאר

 "טעג רעד וצ געוו םעד טיירגעגוצ ןעבָאה ,ןערעדנע וצ רוטַאנ רעד ןופ

 ןערעװ ןעבעגעג ןעלָאז סע ואוו ,יניס גרַאב ןפיוא תולגתה רעכיל

 ."תורבדה תרשע; יד



 א ב

 (.א .ה) הערּפ לא אב

 אלמ לייוו ,"הערפ לא אב; רָאנ ,"הערפ לא ךל, טינ טהעטש סע
 גיסַאּפ רעכיג זיא םורַאד ,לַארעביא זיא ת"ישה .ודובכ ץרָאה לֹכ
 ,ריד טימ ןיב ךיא ,רימ טימ םוק טניימ סָאװ "אב, קורדסיוא רעד
 ,(רעקצָאק) .רימ ןופ קעװַא העג --- העג טניימ סָאװ "ךל; רעדייא

 (.א .י) ובל תא יתדבכה ינא יכ
 ןעכַאמ רעווש טעװ טָאג זַא טנָאמרעד טרעוו לָאמ ןעטלפיוו םוצ

 יד ןעגינייּפ רַאפ םהיא ןעפָארטשַאב וצ ידכ ,ן'הערּפ ןופ ץרַאה סָאד
 טינ לָאמ גיצנייא ןייק טרעװ ּפָאק ס'הערּפ ןעגעװ ןוא לארשי ינב
 | ? טנַאמרעד

 ןעבָאה הערּפ יװ םיעשר עכלעזַא זַא ,סיוא ןענַאד ןופ טזייוו ---
 (תמא תפש) .לכש ןייק טשינ ןוא ּפָאק ןייק טשינ

 ןהעזעג טָאה רע ןעוו ,ןעוועג רעצמ קרַאטש ךיז טָאה ונבר השמ
  טָשה ,"ארחא ארטס, רעד ייב טײהנעסָאלשטנַא ןוא טייקטסעפ ַאזַא
 ץהערּפ ןופ תונשקע ןוא טייקטסעפ יד זַא ,טסיירטעג ת"ישה םהיא
 -רַאפ ץרַאה ןייז ךַאמ ךיא ,"ובל תא יתדבכה ינא יכ; ,ענייז טינ זיא
 ,(רענינָאטסַאג ריאמ לאיחי 'ר)) ."וברקב יתותוא יתש ןעמל, ,טרענייטש

 (.א .י) וברקב הלא יתותוא יתש ןעמל
 ,תותוא ייווצ וצ ןעוועג הכוז ןעדיא יד ןעבָאה םירצמ תאיצי ךרוד

 ,ןילפת ןופ תוא וצ ןוא "םכיניבו וניב איה תוא יכ, ,תבש ןופ תוא םוצ
 ןיא סָאד .םירצמ תאיצי ןענָאמרעד ןעלָאז סָאװ סנעכייצ ןייז ןעלָאז יז ,הרות יד טגָאז ןילפת ייב ןוא תבש ייב ."ךדי לע תואל היה
 -עג טָאה ת"ישה ,"וברקב הלא יתותוא יתש ןעמל,; ןופ שוריּפ רעד

11 
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 ךיא לעװ םירצמ תאיִצי ןופ רעדנואוו יד ךרוד זַא ,ן'השמ וצ טגָאז

 רואמ) .ןילפת ןוא תבש -- סנעכייצ ייוצ עניימ ןעבעג ןעדיא יד

 ,(שמשו

 (ב .י) ךנבךבו ךנב ינזָאב רּפסת ןעמלו
 ."ןעמלו, טרָאװ סָאד הרוסמ רעד ןיא ןַארַאפ זיא לָאמ ייווצ

 :שוריּפ רעד ױזַא סָאד זיא ,םימי וכיראת "ןעמלו; ,רּפסת "ןעמלו,

 רע טָאה ,טייקשידיא טימ טגרָאזרַאפ ןיוש ךיז טָאה דיא ַא ןעוו וליפא

 -פיוא ערעסערג ַא ךָאנ לייוו ,ן'תובייחתה ענייז טליפרעד טינ ץלַא ךָאנ

 רעדניק סדניק ןוא רעדניק ענייז ןעיצרעד וצ לח םהיא ףיוא זיא עבַאג

 ןעמ זומ עבַאגפיוא עגיזָאד יד ןעליפרעד וצ ידכ ,געוו ןעשידיא ןיא

 ךנב ינזָאב רּפסת ןעמלוק םעד ןייז וצ םייקמ ידכ לייוו ,גנַאל ןעבעל

 ןיא ךַאלקינײא ןוא רעדניק יד ןעיצרעד ןוא ןענרעל וצ --- "ךנב ןבו

 .(רעצינשזָאק על'השמ 'ר) ."םימי וכיראת ןעמל; ןייז זומ ,געוו ס'טָאג

 (ב .") 'ד ינא יכ םתעדיו

 לָאז רע רבח ןייז ןעגייצרעביא לי שנעמ ַא סָאװ ןויער רעדעי

 עטסעפ ןעבָאה ןיילַא ןויער-לעב רעד תישאר זומ ,רע יװ ןעביולג
 רפסת ןעמלוק הרות יד זנוא טגָאז סָאד .לַאעדיא םעד ןיא הנומא
 ןוא רעדניק ענייד ןענרעל טסלָאז וד ידכ ןוא "ךנב ןבו ךנב ינזָאב

 ןייז ןעצרַאה ןיא ףיט ריד ייב ןיילַא לכ םדוק וטזומ ,רעדניק ס'דניק

 ןעלָאז סע ידכ ,'ד ינא יכ םתעדיו ,המלש הנומא ןעבָאה ,טגייצרעביא
 ,(רעזלעב עשוהי 'ר) ."בלה לא םיסנכנו ,בלה ןמ םיאצויה םירבד, ןייז

 (ז .) םישנאה תא חלש
 סױרַא קיש :ן'הערּפ וצ ט'הנעט'עג ןעבָאה "הערפ ידבע, יד

 ןעניד ןהעג ייז ןעלָאז ,לארשי ינב יד ןופ עטנענימָארּפ יד ,ע'בושח יד

 רעװ -- ? "םיכלוהה ימו ימ, ,טגערפעג ייז הערּפ טָאה .טָאג רעייז

 ךָאד ךיז ןעטלַאה עטנענימָארּפ ןוא ע'בושח רַאפ לייו ,ןהעג לָאז

 ,(תמא תפש) ...עֶלַא

 6ט .י) ךלנ ונינקזבו ונירענב

 ןעק ןערהָאי-דנעגוי יד ןיא הלעמ רעד ןיא ךיז טלַאה ןעמ זַא
 "ונירעֶנ , ךרוד .רעטלע רעד ףיוא הגרדמ רערעכעה ַא וצ ןייז הלוע ןעמ

 .ןעק סָאװ ,שנעמ םעד זיא ליואוו ןוא "ונינקזב, ךלוה ַא ןייז ןעמ ןעק
 ,(ךלמילא םעונ) ."ונתונקז תא השיב אלש ונתודלי ירשַא, ןעגָאז
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 ,גיגנעהּפָא רעבָא זיא סע .הכרב ַא ןוא הלעמ ַא עקַאט זיא "הנקז,
 ,טייהרעגנוי ןעוועג זיא ןעמ סָאװ

 סָאװ ,ןייוו יװ טקנוּפ רע זיא ,טוג טייהרעגנוי זיא רענייא ןעוו
 -רעגנוי ןייוו רעד רעבָא זיא .רע טרעוו רעסעב ץלַא טרעוו רע רעטלע
 ףערעװ וצ רעסעב רעטלע יד טינ םיא טפלעה ,גידרעסַאװ טייה
 עלהשמ 'ר) .רע טרעוו רערעיוז ץלַא ,טרעװ רע רעטלע סָאװ ,טרעקרַאּפ
 .(רעצינעשזאק

 יד טימ ןעמַאזוצ טהעג דנעגוי יד ןעוו --- "ךלנ ונינקזבו ונירענב;

 רַאפ טנעכעררַאפ זנוא ייב סָאד זיא ,"ונל 'ד גח; ַא סָאד זןיא ,ערעטלע

 ,((השמ חמשי) .בוט'םוי ַא

 (.גכ .י) ויחא תא שיא ואר אל

 ןעשיווצ טשרעהעג טָאה סע .ויחָא תא ןהעזעג טינ טָאה שיא רעד
 טינ ןעטייװצ םייב טָאה רענייא .האנש ,תקולחמ ,דוריפ ןעדיא יד
 ןעועג ןענייז ייז ,ויתחתמ שיא ומק אלו ,תובישח םוש ןייק ןהעזעג
 ןַא זיא רע זַא ןעטלַאהעג טָאה רענייא רעדעי ,הוואג-ילעב עסיורג
 ויתחתמ זיא רבח ןייז ,,רעדורב ןייז ,שנעמ רעסיורג ַא זיא רע ,"שיא;
 ,(רמתיא תרמשמ) .םהיא ןופ רעגיד'תולפש ןוא רעגירעדינ טהעטש --

 ,ךשוח רעטסערג רעד זיא סָאד טָא --- "ויחא תא שיא ואר אל;
 לייוו ,ןעטייווצ םעד ןהעז טינ ליוװ רענייא סָאװ ,קילגמוא עטסערג סָאד
 ,רעדורב םענעגייא ןופ ןעדייל יד ןוא רעצ םעד ןעסיוו טינ ליוװ רע
 ןילַא ךיז ןעק ןעמ זַא ,"ויתחתמ שיא ומק אלו; זַא םרוג זיא סָאד
 ,(ם"ירה ישודיח) .טרָא ןופ ןעריר טינ ךיוא

 -עג טינ ןעטייווצ םעד טָאה רענייא --- "ויחא תא שיא ואר אל,
 זַא טריפרעד טָאה סָאד ,טַאהעג טנייפ ךיז ןעבָאה ייז ,ןעקוקנָא טנעק
 ןעגעװַאב טנָאקעג טינ ךיז ןעבָאה ייז זַא "ויתחתמ שיא ומק אלו;
 ,(םנוב 'ר יבר) .גנואיירּפַאב רעייז ןערעטנענרעד וצ ןעריר ןוא

 (גכ .י) םתובשומב רוא היה לארשי ינב לכלו

 סױרַא טעשטשילב סָאװ ץוצינ ַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ דיא רעדעי
 ץגַארפ ַא ןיולב זיא'ס -- םתובשומב .טנַאילירב ַא יװ םהיא ןופ
 ,טצעזעגנייא זיא רע ואוו ןוא םהיא ןיא ךיז טניפעג טנַאילירב רעד ואוו
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 םענייא ייב ,הלפתבו הרותב טצעזעגנייא טנַאילירב רעד זיא םענייא ייב
 ןייז ןיא םענייא ייב ןוא ענעשעק ןייז ןיא םענייא ייב ,התשמבו לכאמב
 ,(רעשזובשזעמ ךורב 'ר) ...ץרַאה

 (1כ .") חקנ ונממ יכ

 "יד תא דובעל; --- רקיע םעד ןעמענ רימ ןעלעוו םיסנ עלַא ןופ

 םעד ןעניד וצ ױזַא יו טשינ טרָאפ רעבָא ןעסייוו רימ ,עדנ אל ונחנאו
 ,תמאה םלוע ןפיוא ןעמוק ןעלעוו רימ זיב ,המש ונאוב דע ,ע"שבר

 ,(רעצינעשזָאק

 רימ ןעסייוו ,ןעוט רימ סָאװ ,תווצמ ןוא תודובע ערעזנוא עלַא
 "וק טינ ןעלעוו רימ זיב ,המש ונאוב דע ,גנוטײדַאב ןוא ךרע רעייז טשינ
 ןערעוו ריואוועג רימ ןעלעװ טרָאד טשרע ,ןובשחה םלוע ןפיוא ןעמ
 ישודיח) .טַאהעג ןעבָאה תווצמ ןוא תורבע ערעזנוא טרעוו ַא רַאפ סָאװ
 ,(ם"ירה

 (.ג .אי) םירצמ יניעב םעה ןח תא 'ד ןתיו

 טגרָאב רענייא ,ןעטייווצ ןטימ רענייא דסח ילמוג ןענייז ןעדיא
 תעשב ןעטייווצ םעד רענייא טפלעה ,בהז ילכו ףסכ ילכ ןעטייווצ םעד
 ,םיאנוש ערעייז ןופ ןעגיוא יד ןיא וליפא ןח ת"ישה ייז טיג ,קחדה
 ,(רעצװָארטסָא ש"ר)

 (2ג .אי דאמ לודג השמ שיאה םג
 -ירצמ ןופ ןעגיוא יד ןיא ןוא טכענק ס'הערּפ ןופ ןעגיוא יד ןיא

 ןעגיוא ענעגייא ענייז ןיא רעבָא ,ןערָאװעג סיורג השמ זיא קלָאפ ןעש

 ,(רמתיא תרמשמ) 7 םדָאה לכמ דאמ וינע , ןעוועג רעטייוו השמ זיא

 (ז .אי) ונושל בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו
 וצ ןייז טינ ףרַאד דיא ַא .,גולק ,"תוצירח , ןושל ַא זיא "ץרחי;

 ךיא ַא יב .בלב תחאו הפב תחא ןעדער טניימ גולק וצ לייוו ,גולק

 ל'ריאמ 'ר) .סנייא ליומ ןטימ ץרַאה סָאד ,"ונושל ךכ בלכ; ןייז ףרַאד

 .(רענַאילשימערּפ

 (ב .בי) םכל הזה שדחה
 ויא רוביעה שדוח ןופ גנומיטשַאב יד זַא ,זמר ַא זיא ןענַאד ןופ |

 סָאד יװ ,ןיד-תיב ןופ טנעה יד ןיא ןערָאװעגןעבעגעגרעביא םימשה'ןמ
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 לָאז ױזַא ,"רדא; רעדָא "ןסינ; ,שדוח םעד ןעמיטשַאב טצעוװ ןיד"תיב

 םעד טעװ רהיא יו .רערעייא זיא ,םכל ,ןסינ שדוח --- הזה שדחה ,ןייז

 ,((רעווישטידרעב) .ןייז רע לָאז יוזא ןסינ רעדָא "רדא; ,ןעמיטשַאב שדוח

 ם'נופ תויתוא יד ןענייז "םכל; תויתוא יד ."םכל הזה שדחה;

 םירצמ תאיצי ןופ שדוח רעד זַא ,טגָאזעג טָאה טָאג ,"ךלמ, טרָאװ

 ,(רעצינשזַאק על'השמ 'ר) .הנשה ישדחל "ךלמ,, ַא ןייז לָאז

 ןעצנַאגניא זיא ,הלואג רעד ןופ שדוח רעד -- םכל הזה שדחה

 ,(רעציזילַאז יבצ 'ר) .תוכז סמענייק ןיא טינ ,ךייא ןיא גיגנעהּפָא

 גיגנעהּפָא זיא שדוח ם'נופ ןעגנוריסַאּפ יד -- "םכל הזה שדחח,

 טרעוו סָאװ ת"ישה ,ןושאר .ןייז שדקמ שדוח םעד טעװ רהיא ױזַא יו

 טעװ רהיא ױזַא יו ןוא ,רערעייא זיא רע ,םכל אוח ,ןושאר ןעפורעג

 ךייא טימ ךיז ת"ישה טעװ יױזַא ,שדוחה תשודק טימ ןייז גהונ ךיז

 .(רעווישטידרעב) .שדוח ןעצנַאג םעד ןייז גהונ

 ,ןוז רעד טיול ,םלועה-תומוא יד ,הנבל רעד טול ןעלהעצ ןעדיא
 טהעג'ס ןעוו ,גיטכיל ייז זיא'ס ןעוו ,ןעריטסיזקע רָאנ ןענעק תומוא יד
 טָארד ,טוג טינ יז טהעג סע ןוא ,רעטסניפ רעבָא ייז טרעוו ,טוג ייז
 זיאס ןעװ וליפא ,ןעגעגַאד ןעדיא ,גנוטכינרַאפ ,"הילכ,, דלַאב יז
 הנבל יד יװ טקנוּפ ןעטכייל ןוא ןעריטסיזקע ייז ןענעק ,רעטסניפ ייז
 ,(תמא תפש) .טכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא טכייל ןוא טנייש

 ,ןדמל רעסיורג ַא ַא ,בר א ןעמוקעג לָאמַא זיא רעזנַאצ םייח 'ר וצ
 ,םימש-ארי רעּפַאנק ַא זיא רע זַא ,םהיא ףיוא טגָאזעג רעבָא טָאה'מ
 ןענעגעזעג םייב :עמַאנּפיוא עטלַאק ַא ןעבעגעג םייח 'ר םהיא טָאה
 ןיימ טהעטשַאב סָאװ ןיא :רעזנַאצ םעד טגערפעג בר רעד טָאה ךיז
 -פיוא ךילדניירפמוא ױזַא ןוא טרירָאנגיא ךימ טָאה יבר רעד סָאװ ,אטח
 ?ןעמונעג

 רימ ןעגָאז ןעשנעב שדוח-שאר ייב .ןעגָאז ךייא לעװ ךיא ---
 ךָאנ רימ ןעגָאז ,םעד ךָאנ ."אטח תאריו םימש תארי םהב שיש םייח;
 ןעטעב סָאװ רַאפ ,"םימש תאריו הרות תבהא ונב אהתש םייח; לָאמַא
 זַא ,היאר ַא ןענַאד ןופ זיא ? םימש תארי ףיוא לָאמ ייווצ סעּפע רימ
 תארי; ןעבָאה טכער טשרע ןעמ ףרַאד ,תונדמל וצ ,הרות תבהא וצ
 ,"םימש
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 (2ג .בי) "תיבל הש שיא,

 רעדעי זַא ,גָאזנָא ןַא סָאד זיא ."לשא, תובית ישאר יד ןעכַאמ |
 היטנ ַא ןעבָאה ,תובָא יד ןופ תוגהנתה יד ןעגלָאפכָאנ לָאז שנעמ
 ,הליכא' ,טכַאמ "לשא; יו ,םיחרוא-תסנכה ןופ הוצמ יד ןייז וצ םייקמ
 ,(רעצינשזָאק על'השמ 'ר) .הניל' ,חיתש'

 (.ט .בי) ,שא ילצ םא יכ .אנ ונממ ולכאת לא

 סָאד זיא ,ךלהי' וינפל' קדצ' :ןעכַאמ "ילצ, ןופ תובית ישאר יד

 לייו ,"ילצמ רדהו ינעל הטורפ ביחי; :ל"זח רמאמ םעד ףיוא היאר ַא

 על'עשוהי 'ר) .ןענעװַאד ןרַאפ ןעבעג ֹוצ בייחמ ןעמ זיא הקדצ

 ,(רעווָאקישזד

 (בכ .בי) םדב םתלבטו ,בוזא תדגא םתחקלו

 סָאװ ,"בוזא, רעד יוװ ,גירעדינ ױזַא ןייז טעוו רהיא ןעוו וליפא
 ןעטלַאה ,טגינייארַאפ ןייז טעװ רהיא רעבָא ביוא ,גירעדינ טסקַאװ
 ןייז טיירג טעוו רהיא ןוא "הדוגא, ןייא ןיא ןעדנובעג ןעמַאזוצ ךיז
 "יא רַאפ ךיז ןייז וצ בירקמ ,ןייז וצ ,שפנ רסומ ךיז ,"םדב םתלבטי,
 רהיא טעװ ,ףוקשמהילא םתעגהו ,תודחא רעשידיא רַאפ ןוא טייקשיד
 ;ןעבערטש טעװ רהיא רעכלעוו ֹוצ ,הגרדמ רעכיוה רעד וצ ןעכיירגרעד
 ,(רערימזוק עלאקזחי 'ר)

 (.גכ .בי) חתּפה לע 'ד חספו
 וליפא םיעשר , ןעגָאז ל"זח יד םגה זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאד ןופ

 טינ ךיז ןעגעווטסעדנופ ןעמ לָאז ,"םירזוח םניא םונהיג לש וחתַּפ לע

 ןענעק םנהיג ןופ ריס-סגנַאגנײרַא יד ןענעפע םייב לייוו ,ןייז שאימ

 ,(רעצווָארטסָא הירמש לאומש 'ר) .ןָאט הבושת ךָאנ ייז

 לש ודוחכ חתּפ יל וחתּפ; ןעגָאז ל"זח יד ,"חתּפה לע 'ד חספו;
 טפלעה םימשהדןמ זַא .ה .ד ,"םלוא לש וחתפכ םכל חתפא ינאו טחמ
 ,הלחתה ַא רָאנ טכַאמ שנעמ רעד ןעוו ,הבושת ןָאט שנעמ םעד ןעמ
 ןופ ןערעוו טנעפעעג רעירפ זומ הבושת ןֹופ ריט עטסנעלק יד וליפא
 ןעקנוזרַאפ ןעוװעג ןעדיא יד ןענייז רעבָא םירצמ ןיא .אפוג שנעמ
 ןעזיװעגסיױרַא טינ ןיטולחל ןעבָאה ןוא האמוט ירעש ט"מ יד ןיא
 ת"ישה טָאה ךָאד .הבושת חתּפ רעטסנעלק רעד רַאפ תוררועתה ןייק

 ןופ חתּפ םעד ייז רַאפ טנעפעעג טָאה ןוא טַאהעג תונמחר ייז ףיוא
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 טחמ לש ודוחכ חתּפ םעד וליפא ןעבָאה ןעדיא יד שטָאכ ,הלואג

 ,"חתּפה לע 'ד חספו, :הרות יד זנוא טגָאז סָאד טָא .טנעפעעג טשינ

 סָאװ ,הבושת ןופ חתּפ רעד רעביא טּפיהעגרעביא טָאה ע"שבר רעד

 רעירפ ייז רַאפ סָאה רע ןוא ןענעפע טפרַאדַאב ןעבָאה לארשי ינְב יד

 (רעשובשזעמ ךורב 'ר) .הלואג ןופ חתּפ םעד טנעפעעג

 (.דכ .בי) הזה רבדה תא םתרמשו

 הרהזא יד טָא ,גנוצ רעייא ,רוביד רעייא ןעטיה טלָאז רהיא

 על השמ 'ר) .םלוע דע ךינבלו ךל קחל ןעביילברַאפ ךייא ייב לָאז

 .(רעצינשזָאק

 (.זכ .ב) 'דל אוה חסּפ חבז םתרמאו

 "חוצמה גח. ןעפורעג הרות רעד ןיא בוט-םוי רעד טרעוו סָאװ רַאפ
 ? "חסּפ, םהיא ןעפור רימ ןוא

 -רעד ,"תוצמה גח, ןעמָאנ ןטימ בוט"םוי םעד גידענעכייצַאב ---
 ןחבש דיגמ, :טגָאז י"שר יװ ,לארשי לש חבש םעד הרות יד טלהעצ
 ונימאה אלא ,הדיצ אלב רבדמל אצנ ךאיה ורמֶא אלש ,לארשי לש
 םעד גידנעלהעצרעד ,חסּפ ,בוט-םוי םעד רַאפרעד רימ ןעפור ."וכלהו
 םירצמ תא ופגנב לארשי ינב יתב לע חסּפ רשא; ,ה"בקה לש חבש
 ,(רעווישטידרעב) ."ליצה וניתב תאו

 (.א .גי) רוכב לכ יל שדק

 ,ןעריטקעּפסער ךיד לָאז ןעמ וטסליװ ,גילייה ןעטלַאה ךיז וטסליוו
 טינ ךיז וטסלָאז .ריד ןופ רעסערג ןוא רעטלע ןייז דיא רעדעי לָאז
 וטסלָאז ץלַא ןופ עטשרע סָאד -- "םחר לכ רטּפ, .גיד'הוואג ןעטלַאה
 ןעדיא ןעגידנעווטיונ ןעדעי ףיוא ןעבָאה וצ תונמחר ןייז גהונ ךיז
 .(רענישזיר לארשי 'ר)

 (.ד .גי) ביבָאה שדחב

 ודלונ ןסינב , טגָאז סָאװ רמָאד ןאמ םעד ֹוצ היאר ַא זיא ןענַאד ןופ
 יד ןענייז שדוח םעד ןיא "בָא-יב, טכַאמ "ביבָא , לייוו ,"תובָאה
 ,((םירפא הנחמ לגד) .ןערָאװעג ןעריובעג תֹובָא
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 (ז .גי) רואש ךל הארי אלו

 ןערעלעפ ענעגייא ענייד --- "האור התא יא ךלש; ל"זח יד ןעגָאז
 יד רעבָא --- "םירחא לש האור התַא לבא; ,ןהעז טינ לָאמנייק וטסעוו
 לׁשֹו ןעניפעג ייז ןוא ןהעז גידנעטש וטסעװ ,ערעדנַא ןופ ןערעלעפ

 ,(תודלות) .ריד ןופ רעכעה ןעהעטש סָאװ ,עכלעזַא ןופ טרפב --- הובג

 (.ט .גי) ךיפב יד תרות היהת ןעמל

 זיא 'ד תרות ביוא ,גנוטיידַאב םוש ןייק טינ טָאה ןענרעל סָאד

 "וצפיוא ךיז ךיד טינ טנערעל ,ןענרעל ןייד ,ליומ ןייד ביוא ,ךיפב טינ

 ,ןייז םייקמ וטסלָאז הרות רעד ןיא טסנערעל וד סָאװ סָאד זַא ,ןערהיפ

 (רענילרַאק ןרחא 'ר) .ער רבדלמ ונושלו ויפ רומשל .



 חל שב
 (זי .גי) הערּפ חלשב יהיו

 רַאפ סָאװ (הליגמ) רעצ ןושל אלא וניא יהיו רמאנש םוקמ לכ
 ? םירצממ לארשי תאצב ןעוועג זיא רעצ ַא

 ןעבָאה ,םיירצמ יד ףיוא טננערבעג טָאה טָאג סָאװ תוכמ יד ---

 ןעצנַאלפוצנייא יו ,םיירצמ יד ןעפָארטשַאב וצ טקעװצַאב ױזַא טינ

 -געפוטש ךילכעזטּפיוה ,לארשי ינב יד ןופ רעצרעה יד ןיא הנומא
 ףוסל .גנואיירפַאב רַאפ רעגַאב ןעקרַאטש ַא ייז ייב ןעלקיװטנַא זייוו
 תא הערּפ חלשב, הרות יד זנוא טלהעצרעד םיסנ ןוא תוכמ עלַא ךָאנ

 רךעייז תמחמ טינ םירצמ ןופ ןעגנַאגעגסיורא ןענייז ןעדיא יד זַא "םעה
 זיא סָאד טָא ,טקישעגסױרַא ייז טָאה הערּפ רָאנ טייהיירפ רַאפ הקושת
 ,(ןהכה קודצ 'ר) .הרצ ַא ןעוועג

 (י .גי) םיהלא םחנ אלו:

 ןוא עטייוו ךרוד לארשי ינב יד טרהיפעג הנווכב טָאה החגשה יד
 ןוא ןעבעג הצע ןַא ךיז ןענעק ןעלָאז ןעדיא יד ידכ ,ןעגעוו עמורק
 ןוא עמורק יד ,ןעטייצ עגידרעטעּפש יד ןיא ןעטלַאהסיוא גידלודעג
 :נָאל רעייז ןיא ןעכַאמוצכרוד ןעמוקסיוא טעוװ ייז סָאװ ,ןעגעוו עטייוו
 ,(תמא תפש) .תולג ןעג

 יד ֹזַא יװ ,ןהעטשרַאפ וצ רעוש זיא לכש ןעכילשנעמ ןטימ

 "וצרעבירַא ןוא ןעטלַאהוצסיױא תונלבס יד ןעבָאה ןוא חכב ןענייז ןעדיא
 זיולב .תולג ם'נופ תוריזג ןוא תורצ עכילרעהפיואמוא יד ןעגָארט
 טעד ןעבָאה ןעלָאז ייז ,ןעדיא יד טקרַאטש ,חכ ףעיל ןתונה ,ת"ישה
 וצ םירוסי ןוא תורצ עלַא יד ,רעיודסיוא םענעלָאטש םעד ןוא חכ
 .(רעקרָאװ מ"מר) .ןעגָארטרַאפ

 םוצ ט'חנעט'עג עדייז רעלָאּפש רעד טָאה -- "ונכלמ וניבָא;
 "תומוא יד ןעשיווצ ןעדיא יד ןעבירטרַאפ ךָאד טסָאה וד ,ע"שבר
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 ,םירג ןערעמרַאפ ןעלָאז ייז ,ןייז חיורמ ייז ךרוד טסלָאז וד ידכ ,םלועה

 םרה? רָאנ ,חוויר ןפיוא ןעטרַאװ טשינ טסלָאז וד זַא ,ע"שבר ריד ךיא גָאז

 ,תולג ןופ ןעדיא יד -- לארשי ןרק םעד סױרַא םענ ,"לארשי ןרק
 ןפיוא ןעטרַאוװ ןוא תולג ןיא ןעטלַאה גנַאל וצ ייז טסעוו וד ביוא לייוו

 ...ןעבָאה קזיה ןרק םעֶד ךיוא וטסעוװ ,חויר

 (.ב .די) תוריחה יפ ינפל ונחיו

 ןעדיא יד ןעגָאז לָאז השמ ןעסַײהעג טָאה םלוע לש ונובר רעד
 עכלעזַא ןעבָאה טינ ןעלָאז ,ןעהור רעליימ ערעייז ןעזָאל ןעלָאז ייז

 ןעמ סָאװ ןעכַאז ןעדער ןערעהפיוא ןעלָאז ןֹוא רעליימ ענעפָא עיירפ
 ,(רענירבָאק השמ 'ר) .טשינ ףרַאד

 (' .די) םהירחא עסונ םירצ הנהו

 םירצמ יד וצ סָאד טמוק יוװ ,ןכתיה -- (י"שר) דחא בלב דחא שיאכ

 ? תודחא ןוא םולש ןופ הדמ עסיורג ַאזַא
 טָאה טלעװ עשיא יוג יד .תולג ןיא עקַאט רימ ןענייז רַאפרעד

 רַאפרעד טשרעה ,תודחא ןוא םולש ןֹופ תודמ ערעזנוא ןעמונעגרעביא
 (ם"ירה ישודיח) .גנורעטילּפשעצ ןוא עינָאמרַאהסיד זנוא ןעשיווצ

 -(ה .ךי) דאמ ארייו

 רעקרַאטש םיירצמ יד רַאפ ארומ יד רַאפרעד ןעבָאה ןעדיא יד זַא
 ינב וקעציו ,ןָאטעג העוו קרַאטש סָאד יז טָאה ,טָאג רַאפ ארומ יד יװ
 ,(ם"ירה ישודיח) .'ה לא לארשי

 (י .די) יד לא לארשי ינב וקעציו

 ייירש ייז ןעו ,ןעדיא יד טימ טוט ה"בקה סָאװ םיסנ ןַארַאפ
 לארשי ינב וקעציו, --- םי םייב םיסנ יד יו .םהיא וצ ןעטעב ןוא ןע
 ןעדיא יד טימ טוט ת"ישה סָאװ ,םיסנ ךיוא רעבָא ןַארַאפ "'ד לא
 ףיױא טרעיול סָאװ הרצ רעד ןופ טינ רָאג ןעסייוו יז ,ןעטעבעגמוא
 יז זַא ,םעד ךָאנ טשרע ,טָאג ייב טינ ןעטעב ןוא טינ ייז ןעיירש יז
 -ַאב ,קילגמוא ןַא ןופ ןערָאװעג טיהעגסיוא ןענייז ייז זַא ,ךיז ןעסיוורעד

 ןוא טמערישַאב ןוא טעװעטַארעג טָאג ייז טָאה סָאד זַא ,ייז ןעפיירג |
 .(רעווישטידרעב) .םוי לכב ןענייז םיסנ עכלעזַא

 (.די .די) ןושירחת םתאו םכל םחלי יד
 םתאו ,הז יאנתב ,ןטש ןעגעג ןעטלַאה המחלמ ךייא רַאפ טעװ טָאג
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 תויסנכ יתב ערעייא ןיא הלפתה תעשב טלָאז רהיא וַא ,ןושירחת
 ל'דוד 'ר) .ןעלמוט טינ ןוא ןעדער טינ --- ןעגייווש תושרדמ-יתבו
 / .(רעלעבָאנרעשט

 ךותמ לייוו ,םדֶא ינב לש חבשב טינ רעבָא ,"ול ורמז ול וריש,

 תוליכר ןוא ערה:ןושל טָאטשנָא -- ול וחיש .ותונג ידיל אב וחבש

 יקוסּפ תעב ןעשנעמ ןעדער ןערעױדַאב םוצ .ןענעװַאד םייב

 סע יו .הרשע-הנומש תלפתב וליפא ,'ויתואלפנ לכב םגו/ .הרמזד

 אפור ,םיתמ היחמ ,םימשג דירומש ,'ד תורובג יד טלייצרעד טרעוו

 | | | ,(השמ חמשי) .םילוח

 ,גרטקמ זיא ןטש רעד סָאװ ,ןעדיא יד ןעגעג גורטק ןעדעי ףיוא
 יד זַא ,ט'הנעט ןטש רעד ןעװ ,לשמל .ליטש ה"בקה םהיא טכַאמ
 ע"שבר רעד םהיא טגערפ ,םינלזג ,םיבנג ,םינרקש ןענייז ןעדיא
 יד ןעועג לבקמ ןעטלָאװ םלועה-תומוא יד זַא ,וטסייוו ןענַאװ ןופ,
 ? "ןעדיא יד יו ןעוועג רעסעב ייז ןעטלָאװ ,הרות

 ןייק טינ ןעבָאה ןעדיא יד זַא ,רעֶבָא ט'הנעט ןטש רעד ןעוו
 ןעדער ,ןעלמוט ייז .הליפת יתב ערעייז ןיא הארי ןייק ,ץרא-ךרד
 תעשב וליפא תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ערעיײז ןיא ךיז ןעגירק
 הליפת"יתב ערעייז ןיא ןעהעטש םלועה תומוא יד תעכב ,ןענעװַאד

 םעד ה"בקה טָאה םעד ףױא -- ץרא:ךרד ןוא ײשּפָא סיורג טימ
 ,(רעווישטסירָאק השמ 'ר) .ןערעפטנעוצּפָא סָאװ טינ רָאנ ןטש

 -תיב ןייז ןיא טקרעמַאב לָאמַא טָאה ךינעה ןושױג 'ר
 ןוא ןיהַא ןענעװַאד ן תעב גידנעריצַאּפשמורַא ןַאמנעגנוי ַא שרדמה
 :טגָאזעג ױוַא ןוא טלעטשעגּפָא םהיא רע טָאה .קירוצ

 -ַאּפ טָאה סע זַא ןעגָאז ל"זח יד סָאװ ,םיסנ יד ןופ ענייא ---
 ."םיחוור םיוחתשמו םיפופצ םידמוע; :ןעוועג זיא שדקמה ימיב טריס
 ןעדיא יד בוא .ןעועג השק דימת רמאמ רעגיזָאד רעד רימ זיא

 טינ ךיוא ןיוש ייז ןעבָאה סָאװ רַאפ ןעקוב ךיז טנעקעג חוירב ןעבָאה
 .?ןחעטש חויוב טנעקעג

 גידנעריצַאּפשמורַא ןענעװַאד םייב טציא ךיד רעבָא גידנעהעז
 ןעשנעמ עכלעזַא ןעטלָאװ .סנ םענעי ןופ םעט םעד ןיוש ךיא העטשרַאפ
 ןערעביא קירוצ ןוא ןיהַא ןעפױלמורַא ןיא ןעטלַאהעג רדסכ וד יװ
 ןייק ןיא טינ זיוה ס'טָאג טלעדנַאװרַאפ טלָאװ טָאד ןוא שדקמה-תיב
 ...זיוה געיעג ַא ןיא רָאנ ,הלפת-תיב
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 ןעגניז רע לָאז ,תורימז וליפא ןעניואוועגנייא ךיז ףרַאד שנעמ ַא

 ךיז ןיא ןעײרשנײרַא רע לָאז ןעיירש ביוא ןוא לוק גירעדינ ַא טימ

 ףרַאד תוקיבד תמחמ טמוק סָאװ ןעיירש סָאד לייו .ליטש רעד ןיא

 ךיז ןופ .טינ ,ןײרַא ךיז ןיא ןעגירשעג ,ליטש רעד ןיא ,שחלב ןייז

 ,סיורַא

 (.ןט ,די) ? ילא קעצת המ
 סָאװ ,השמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ,"תמא;/ תובית ישאר יד ןעכַאמ

 ,ןעפלעה וצ טיירג ןיב ךיא זַא ,ךָאד וטסייו תמא םעד ,רימ וצ וטסיירש

 ייֵז ביוא ,ייז גערפ ,ןעדיא יד וצ רָאנ דער ,"לארשי ינב לא רבד;

 'ר) .ןעמוק טעװ העושי יד ןוא ןעפלעה וצ ןילַא ךיז טיירג ןענייז

 ,(רעצינשזָאק על'השמ

 ,םיקידצ יד וצ טגָאז םלוע לש ונובר רעד -- ? ילא קעצת המ

 חישמ ,הלואג יד ןערעטנעענרעד לָאז ךיא ,רימ וצ רהיא טיירש סָאװ
 ןעלָאז ,ייז ןעדיא יד וצ דער -- לארשי ינב לא רבד ?ןעמוק לָאז
 ,(ם"ירה ישודיח) !ןָאט הבושת

 ,ןעיירש טפרַאדַאב השמ טָאה ןעד ןעמעוו וצ --- ? ילא קעצת המ
 ? טָאג וצ טיג ביוא

 ליבשב ןעדיא יד ןעפלעה לָאז רע ,טָאג ןעטעבעג טָאה השמ ---
 רַאפ -- '?ילא קעצת המ/, ,טגָאזעג טָאג םהיא טָאה ,םימש דובכ

 רבד .ןעמָאנ ןיימ ןיא ןעפלעה ןעדיא יד לָאז ךיא ,וטסיירש סָאװ
 יװ סח רעמ ייז ףיוא בָאה ךיא זַא ןעדיא יד גָאז ,לארשי ינב לא
 ,(רעקסיזדָארג ךלמילא 'ר) !ןעמָאנ ןיימ ףיוא

 רענשטנעל ביל השמ 'ר טימ סעומש ַא ןיא לָאמַא טָאה דיסח ַא
 -רַאפ לַארעביא ןערעוװ ןעדיא -- בצמ ןעשידיא ןפיוא ךיז טגָאלקעג

 ןיוש טלָאוװס ,החונמ ןייק טינ ץעגרע ןיא ןעבָאה ,ןעבירטעג ,טגלָאפ
 ,תולג ןעגיד'כשוח ןופ ןערעוו וצ טזיילעגסיוא ןעדיא ןעוועג טייצ

 סָאװ ? רימ סָאד וטסלהעצרעד סָאװ -- ?ילא קעצת המ --
 חישמ טייצ ןיוש .זיא יאדוא ?רימ וצ טסוװרש ןוא ךיז וטסגָאלק
 ,ןערעוו טזיילעגסיוא ןעלָאז ןעדיא .טייצ ןיוש זיא יאדוא ,ןעמוק לָאז
 ןעלעוו ייז ןעלָאז ןעדיא יד וצ סָאד גָאז העג ,"לארשי ינב לא רבד,
 חישמ ןוא תולג םעד ןעזָאלרַאפ ןעלעוו רָאנ ייז ןעלָאז ,ןעײרפַאב ךיז
 ..יןעמוק טעװ

 (ןט .די) ועסיו לארשי ינב לא רבד
 ןהעטש ןעביילב טינ רָאט שנעמ ַא זַא ,זמר ַא זיא קוסּפ םעד ןופ
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 רעכלעוו ,רעד זיא שנעמ ַא .הניחב ןייא ףיוא ןוא געוו ןייא ףיוא

 תרמשמ) ,הגרדמל הגרדממ טהעג ,סערגָארּפ ןעגיד'רדסכ טכַאמ

 ,(רמתיא

 (.זט .די) והעקבו םיה לע ךטמ תא םרה התאו
 -לעב ַא טָאה ע"שבר רעד טנייפ יוװ ןהעז ןעמ ןעק קוסּפ םעד ןופ

 "וקעג ןענייז ןעדיא יד טימ השמ תעב ,טלהעצרעד שרדמ רעד ,הוואג
 ןעטלַאּפש וצ ךיז םי םעד ןעטעבעג טָאה השמ ןוא ףוס-םי םוצ ןעמ |

 םי רעד טָאה .ןעקורט ןהעגכרוד ןענעק ןעלָאז לארשי ינב יד זַא
 ךיא .,ריד ןופ רעטלע ןיב ךיא -- :טרעפטנעעגּפָא ן'השמ גיד'הוואג
 בָאה -- גָאטײרפ -- וד ןוא גָאטסניד ןערָאװעג ןעפַאשַאב ןיב
 | !ץרא-ךרד לעסיב ַא

 םינופ גנוטלַאה עגיד האג יד טרעהעג טָאה ע"שבר רעד זַא
 "והעקבו םיה לע ךטמ תא םרה, :ן'השמ וצ טגָאזעג רע טָאה ,ףוס םי
 ,(רדנסכלַאמ ךינעה 'ר ) ! "ןעקעטש ןטימ הוואג-לעב םעד גנַאלרעד ---

 טימ טָאה :רענישזיר לארשי 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 תעירק יו םיסנ ערעסערג ןייק ןעפָארטעג טינ רבדמ ןיא ןעדיא יד

 ? הריש ןייק טגָאזעג טינ ייז ןעבָאה סָאװרַאפ ,ףוס םי

 ,הריש טגָאזעג ןעדיא יד ןעבָאה ףוס םי תעירק בילוצ טינ ---

 ןעמוקעג ןעדיא יד ןענייז ףוס םי תעירק ךרוד סָאװ םעד בילוצ רָאנ

 ונימאיו; ןופ גנוגייצרעביא רעטולָאסבַא רעד וצ ,המלש הנומא וצ

 ,הריש טגָאזעג ייז ןעבָאה רַאפרעד ןוא ,*'דב

 השעמ; :ה"בקה םהל רמא ,הריש רמול תרשה יִכאלְמ ושקב,
 רמאמ רעגיזָאד רעד זיא "?הריש םירמוא םתאו םיב םיעבוט ידי
 אלה --- הברדא ,םירצמ יד ףיוא טַאהעג סח ת"ישה טָאה ,השק תמאב
 ? הנר םיעשר דובאב

 יד טימ ןעטלַאהעג המחלמ טָאה רושא ךלמ בירחנס ןעוו ---
 המב ,רושא הנחמב 'ד ךיו; ,קוסּפ םעד ל"זח יד ןענע'שרד ,ןעדיא
 לש הרישה ועמשו ,םנזָא תא 'ד הלגש .םכה הרישב -- ? םוכה
 םוצ ןעמוקעג ןענייז םיירצמ יד ןעוו .(ה"צ ןירדחנס) "ותמו םיכאלמה
 ןופ ןעיצסיורא םֹורָא ױזַא ןוא הריש רמול תרשה יכאלמ ושקב ,םי
 -עגנָא ייז ףיוא לוכיבכ טָאה ,ה"בקה םהל רֹמָא .תומשנ ערעייז יז
 ןעפורעגנָא ןערעװ סָאװ ןעדיא יד ,םיב םיעבוט ידי ישעמ .ןעירש
 יד ןופ רעדניק ערעייז ןענייז ,םיב םיעבוט ה"בקה לש וידי ישעמ
 לעװ ךיא ןוא םי ןיא ןערָאװעג ןעקנורטרעד ןוא ןעפרָאװעג םיירצמ
 םתאו ,הדמ דגנכ הדמ ,םהילע ודז רשא רבדב ןעפָארטשַאב ייז
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 ? הריש ןעגָאז רעייא טימ ןעטיוט ייז רָאג רהיא טליוו ,הריש םירמוא

 ,(לשעה 'ר יבר)

 אקוד סעּפע סָאװ -- "ףוס םי תעירקכ םדָא לש ויתונוזמ םישק,

 ? ףוס םי תעירק יוװ

 "וקעג ןענייז ,םירצמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ןעדיא יד ןעוו ---

 ,ךָאנ ייז ןעגלָאפ םיירצמ יד יו ןהעזרעד ןעבָאה ןוא םי םוצ ןעמ

 -ָאה ייז ,זָאלסגנונעפָאה ןוא טלעפייווצרַאפ קרַאטש ןערָאװעג ייז ןענייז

 טעװ ןפוא ןעכלעוו ףיוא ןוא ןענַאװ ןופ ןעפיירגַאב טנעקעג טינ ןעב

 טָאה רענייא רעדעי .טנעה עשי'רצמ יד ןופ ןעטער וצ ייז ןעקיש טָאג

 ת"ישה זַא ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןופ ןעמוק טעװ העושי יד זַא ,טכַארטעג

 ןענעק לָאז ףליה יד ,סנ ןעכילריטַאנרעביא ַאזַא ןעזייוװַאב ייז לָאזי

 ןעקנורטרעד םי ןיא ןעלעוו םיירצמ יד ןוא ףוס-םי םעד ןעטלַאּפשכרוד

 ןויער ןפיוא וליפא םירצמ יאצוי יד ןופ םענייק זיא סָאד --- ןערעוו

 ןעמוקעג טינ

 טגרָאז ןוא ט'הגאד דימת .הסנרפ סנעשנעמ ןטימ ךיוא זיא ױזַא

 רע טעװ סָאװ ןופ ? הסנרפ ןעבָאה רע טעװ ןענַאװ ןופ ,שנעמ רעד

 טעוװ ,טרָאד ןופ ןיא ןענַאד ןופ שנעמ רעד טכַארט טפָא ? הנויח ןעיצ

 ,שנעמ םעד ךיז טכוד טפָא ץנַאג טיורב לעקיטש ןייז ןענידרַאפ רע

 ,טלעפייווצרַאפ טרעװ רע ,עזָאלסגנונעפָאה ןענייז ןעטכיזסיוא יד זַא

 ןעטעטרַאװרעדמוא ַאזַא ןופ הסנרּפ ןייז רעטשרעביוא רעד םהיא טקיש

 ןיטולחל םהיא זיא רע ןוא טכירעג טינ רָאג ךיז טָאה רע סָאװ ,ץַאלּפ

 ,(םנוב 'ר יבר) .ןעמוקעג טינ ןויער ןפיוא וליפא

 ןערעוו סָאװ ,ןעבעל ןעכילשנעמ ןיא ןעכַאז עגיטכיוו ייווצ ןַארַאפ

 -ַאב החגשה רעד ןופ ןענייז ייז יו ךופיהל טקנוּפ טריציטקַארּפ
 ,טמיטש

 ןופ ,טָאג ןופ דנַאה רעד ןיא ,עודיכ ,זיא הסנרפ ס'ןעשנעמ םעד
 ,טכַאנ ייב ןוא גָאט ייב טעוואה ,טגָאי ,שנעמ רעדעי טפיול ןעגעווטסעד
 טעװ ,ױזַא רעמָאט ןוא ױזַא ,תולובחת ןוא תוצש ענעדישרעפ טכַארט

 ןיא ןייֵא טשינ רָאג םהיא טלַאפ סע ןוא -- הנויח ןייז ןענידרַאפ רע

 ונובר ם'נופ ףליה רעד ףיוא ןייז וצ ךמוס ךיז ליסיב ַא ,הבשחמ רעד
 ,םלוע לש

 -נעמ ןיא גיגנעהּפָא ןעצנַאגניא זיא סָאװ ,םשה:-תדובע ןעגעגַאד
 טעמכ שנעמ רעד זיא ,םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה -- ןעש
 רָאנ ,םעד ןעגעװ טינ טכַארט ןוא טינ ט'הגאד ,קסוע טינ רָאג יו
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 טימ זיולב ךיז טנעגונַאב ,ע"שבר ןפיוא ףךמוס ןעצנַאגניא ךיז זיא

 ,(ם"ירה ישודיח) .ןענעװַאד םייב ןעּפיל יד ןעלקָאש

 ןעפיול ןַאמנעגנוי ַא טנעגעגַאב לָאמַא טָאה רעווישטידרעב רעד

 "עג ןוא טלעטשעגּפָא רעוישטידרעב רעד םהיא טָאה .סַאג ןיא לענש

 | : טנערפ

 ---  ןַאמרעגנוי ,וטספיול ןיהואוו ?

 ! הסנרּפ ןעכוז ףיול ךיא ---

 וד ןוא ריד רַאפ טפיול הסנרּפ ןייד זַא ,וטסייוו ןענַאוװנופ ---

 טימ ןוא ריד רעטניה הטסנרפ ןייד זיא רעמָאט ?ךָאנ רהיא טטגָאי

 ...+ רהיא ןופ וטספיױלטנַא ןעֿפױל ןעלענש ןייד

 ליל ,אתמ יאהב היל שיבד ןאמ, :ןעגָאז ?"זח יד סָאװ סָאד
 ,םחל רסוחמ ַא זיא סָאװ ,שנעמ םעד רָאנ סָאד טניימ ,"אתירחא אתמל
 ליוו ןוא ןעבעל ַא טכַאמ סָאװ ,רעבָא שנעמ רעד .הסנרפ ןייק טינ טָאה
 ,הסגרּפ ןייז ןערעסעברַאפ וצ רהעמ ךָאנ ידכ ,הריד-םוקמ ןייז ןערעדנע
 (שודקה דוי) ."ףידע השעת לַאו בש; זיא

 ךָאנ ץלַא טגלָאפ שנעמ ןופ ןעטָאש רעד יװ יױזַא --- ?ךלצ 'ד;
 טױל .שנעמ ןטימ גהונ ךיז לוכיבכ זיא ױזַא ,טוט שנעמ רעד סָאװ

 "יה ןיא גהונ םהיא טימ ךיז ןעמ זיא טלעװ רעד ףיוא תוגהנתה ןייז
 חמשק ַא זיא ןוא סטוג טוט ,םימחרה-תדמב שנעמ רעד ךיז טרהיפ .לעמ
 ןעמ ןוא םימחרה תדמב לעמיה ןיא םיא טימ ךיז ןעמ טרהיפ ,"וקלחב
 .ףרַאד רע סָאװ גונעג ץלַא ןעבָאה לָאז רע ,םהיא טגרָאזַאב

 טגרָאז ,תוירזכא-תדמב ךיז טרהיפ שנעמ ַא ןעוו ,לייטנעגעג ןיא

 ןיא ךיז ןעמ טרהיפ ,גינייוו ץלַא םהיא ןיא ,טָאה רע ליפיוו זַא דימת
 לָאז דימת זַא ,ןיוש טהעז ןעמ ןוא תונמחר ןהֶא םהיא טימ לעמיה

 ,(רעווישטידרעב) .גונעג ןייז טינ לָאמנייק םהיא לָאז סע ,ןעלעפ םהיא

 ןיבר ןרַאפ ךיז טגָאלקעג לָאמַא טָאה ,דיסח רעכסישּפ ַא ,בר ַא

 רע טָאה ,סניילק ַא זיא ,בר זיא רע ואוו לעטעטש סָאד תויה ,םנוב 'ר

 -ינב סָאד ,תוינע סיורג בוטש ןיא םהיא ייב טשרעה ,הסנרּפ גינעוו

 ,תוקחד טדייל תיב

 'ר יבר רעד םהיא טָאה -- (ןעפלעה ריד ךיא ןעק סָאװ ---

 וצ ןעוועג ךילגעמ טלָאוװס ןעװ ,רימ ביולג --- טרעפטנעעגּפָא םנוב

 רַאפ סָאד ךיא טלָאװ ,לעמיה ם'נופ ץפח ןעלופטרעוו ַא ,ןענע'בנג

 יו -- '.ךינפלמ דובכהו רשועהו; רעבָא טהעטש .טע'בנג'עג ריד

 ?טהצז טָאג זַא ,ןענע'בנג ךיא ןעק ױזַא
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 קחצי 'ר טָאה ,"הילעב תא תרבקמ תונברה, ל"זח רמאמ םעד
 ,טרעלקרעד ױזַא רעקרָאװ

 ליוו רעדיינש ַא .תונמוא ןייז טנייפ טָאה הכאלמ-לעב רעדעי ---
 לעב רעדעי ,רעילָאטס ַא ןייז ליװ רעטסוש ַא ,רעטסוש ַא ןייז

 ןייז ,הסנרּפ ןייק טינ רע טָאה ךַאפ ןייז ןופ זַא ,ךיז טגָאלק הכאלמ

 -ַאב רערעדנַא ןַא וצ קשח טָאה רע ןוא סואימ םהיא זיא תונמוא

 תיב-ינב ןייז ,ןויבא ןַא זיא רע וליפא ,בר ַא זיולב ,גנוגיטפעש
 סָאד ןעזָאלרַאפ ליוו רע זַא ,טינ לָאמניײק ךיז טגָאלק ,תוקחד טדייל
 רעגיצנייא ןייז .הכאלמ רערעדנַא ןַא טימ ןעגיטפעשַאב ךיז ןוא תונבר
 יד ןעבָאה רַאפרעד ,טָאטש רערעסערג ַא ןיא בר ןערעוװ וצ זיא קשח

 | ..."הילעב תא תרבקמ תונברה , : טגָאזעג ל"זח

 ,.אל .די) יד תא םעה ואריו

 ןעבָאה ,"האובנב לאקזחי האר אלש המ םיה לע החפש התאר;
 זַא ןעטלַאהעג טָאה רעדעי .תואג ןעגָארקעג םעד ךרוד ןעדיא ךס ַא
 ןעבָאה עלַא ןעטייוצ ןרַאפ הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא טהעטש רע
 ,הרות"תמ וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא .םיקידצ רַאפ ןעטלַאהעג ךיז
 אמע לכוא ,ןתנוי םוגרת רעד טגָאז ,"תולוקה תא םיאור םעה לכו
 -- "דחו דח לכד ןוהעמשב ןיכפהתמ וה ךאיה אילק תי ןיימח
 ךס ַא ןעבָאה -- םעה אריו .הגרדמ ןייז טיול טרעהעג טָאה רעדעי
 עבלעזיד ןוא ןייא ףיױא ןעהעטש עלַא טינ זַא ,ןהעזרעד קלָאפ ןופ
 קוחרמ ודמעיו ,תולפש רעייז טלהיפרעד ייז ןעבָאה ,ועוניו ,הגרדמ
 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,יד רַאפ ץרא-ךרד ןעגָארקעג ןעבָאה ןוא --
 ,(רעװעסָאס רזעלא 'ר) .ייז רַאפ הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא

 (.אל .די) ודבע השמבו 'דב ונימאיו

 ןעבָאה רע ףרַאד ױזַא ,טָאג ןיא ןעביולג ףרַאד שנעמ ַא יו ױזַא
 .ןהכה קודצ 'ר) .ןיילַא ךיז ןיא הנומא

 "עי זַא ,הדמ דגנכ הדמ טלָאצַאב ע"שבר רעד זַא ,'דב ונימאיו
 ןעבָאה ױזַא .ארובה תחגשהב זיא ןעדיא ףיוא טמוק סָאװ הרצ עד
 "עג ייז ןעבָאה ױזַא ןוא ףוס םי תעירק תעב ןהעזעג לארשי ינב יד
 --- רמאל ורמאיו ,ןעגנוזעג ייז ןעבָאה רַאפרעד --- רישי זָא ,טביולג
 ןוא ןעטייצ עלַא ןיא ןייז דימת סָאד טעװ ױזַא זַא ,טגָאזעג ןעבָאה ןוא
 ,(תמא תפש) .תורוד עלַא ןיא
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 ןעגיא יד טימ ןעכנָאה ןעדיא יד שטָאכ -- "'דב ונימאיו;ק

 ,הנומא ןיא טגיטיונעג ךיז ןעגעווטסעדנופ ייז ןעבָאה ,םיסנ יד ןהעזעג

 יװ רהעמ ןעמ טהעז הנומא ךרוד ,ןהעז יו רעכעה זיא הנומא לייוו

 .((ם"ירה ישודיח) .ןעגיוא יד טימ

 (.א .וט) ידל תאזה הרישה

 יד ןעגנוזעג ןעדיא יד ןעבָאה תובהלתה ןוא סָאטַאּפ ַאזַא טימ

 ייז טימ לָאז רע ,רמאל סָאג וצ טגָאזעג ןעבָאה ייז ,ורמאיו ,הריש

 .(רעווישטידרעכ) .,ןעגניזטימ

 (.ב .וט) ילא הז

 יד ףיוא ,תובָא תוכז ףיוא ךמוס טינ ךיז זיא סָאװ דיא רעד
 טכיירגרעד אפוג רע רָאנ ,ןערעטלערוא ןוא ןערעטלע ענייז ןופ תוקדצ
 געמ רעד ,ךרבתי םשה תלודג ןעסיוו ןוא ןהעטשרַאפ ןופ הגרדמ יד
 ."והונאוק --- הרות יד טגָאז םהיא ףיוא ןוא "ילא הז , ןעגָאז

 רע זיא ןילַא ,טינ רָאג רע טוט ןיילַא סָאװ ,רעבָא דיא רעד
 רעדָא רעטָאפ ןייז יבָא יקלא טימ ךיז טסיורג רע רָאנ ,ץרָאה-םע ןַא
 -ב ַא ,קידצ"שב ַא זיא רע ןוא קידצ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ-רעטלע
 --- והנממוראו ,ןואג ַא ןופ רעדָא קידצ ַא ןופ לעקיניא ןַא רעדָא ,ברה

 .שימערפ ל'ריאמ 'ר) .הואג:לעב רעשירַאנ רעטסָארּפ ַא זיא אזַא
 | ,(רענַאיל

 (זט .וט) התמיא םהילע לופת

 זיא ,םיירצמ יד רַאפ טַאהעג ןעבָאה ןעדיא יד סָאװ המיא יד

 (תמא תפש) .ןעדיא יד רַאפ םיירצמ יד ףיוא ןעלַאפעג

 .כ .וט) הדיב ףותה תא האיבנה םירמ חקתֹו

 ? הריש ןייק ןעגָאז טנעקעג טינ םירמ טָאה קיױּפ ַא ןהָא ןוא
 ןיא ךיז טָאה ,ףוס םי תעירק סנ ןהעזרעד טָאה םירמ יו ױזַא ---

 ןעסירעג טָאה סָאװ תובהלתה עכילטעג ַא טרעקַאלפעצ ץרַאה רהיא
 ,םימלועה ?כ ארוב םוצ הריש ַא ןיא םר לוקב ןעקירדוצסיוא ךיז
 יז טָאה רַאפרעד ,"הורע השאב לוק; זַא ,טסואוועג טָאה םירמ תויה
 ,ידל הריש יד ןעגנוזעגסיוא לוק ןפיוא טָאה יז ןעוו ,קיוּפ ַא ןעמונעג



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 188

 טינ ןעלָאז ןעדיא יד ידכ ,קיוּפ יד ןיא טּפַאלקעג גיטייצנייא יז טָאה
 ,(רענַאילשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .לוק רחיא ןערעה

 ןיא ןעמונעג םירמ טָאה ואו -- הדיב ףותה תא םירמ חקתו

 ?קױּפ ַא רבדמ

 ךיז ייב ייז ןענייז ןעדיא יד טגָאיעגכָאנ ןעבָאה םיירצמ יד ןעוו

 יז ןַא ןעגיזַאב ןוא ןעכיירג ייז ןעלעוו ייז זַא ,ןעוועג רעכיז יױזַא

 ,ןוחצנ רעייז ןערעייפ וצ ןערעטיימורט ןוא ןעקיוּפ ןעמונעגטימ ןעבָאה

 ןעפרָאװעגסױרַא םעד ךָאנ ןוא ןעגנולשרַאפ ייז טָאה ףוס םי רעד זַא

 ןעקיוּפ יד ןעמונעגקעװַא ןעיורפ עשידיא ערעדנַא ןוא םירמ טָאה ---

 טגָאזעג ייז טימ ןעבָאה ןוא םיירצמ עטיוט יד ןופ ןערעטיימורט ןוא

 ,((תמא תמש) .טָאג וצ חריש

 (.זכ .זט) ךאפור יד ינא יכ

 ןעכַאמ ילכ רערענעלק ַא ןופ ליװ רע זַא ,שנעמ ַא יװ טקנוּפ
 ױזַא ,ןעסיגעצ רעדָא ,ןעכערבעצ רעירפ ילכ יד רע זומ ,ערעסערג ַא
 רערעכעה ַא וצ ןעכיירג לָאז דיא ַא זַא ליוו רע ןעוו ,ע"שבר רעד טוט
 לָאז רע ידכב ,ןעטײהקנַארק ןוא תורצ םהיא ףיוא רע טקיש ,הגרדמ
 םורַא יזַא ןעטעב טָאג הלודג הנווכבו ץרַאה ןעכָארבעצ ַא טימ
 טקיש טָאג ןעוו ,ארובה תדובע ןיא הגרדמ רערעכעה ַא וצ רע טכיירג
 .(רעווישטידרעב) .המלש האופד ןייז ךָאנרעד םהיא

 רעדעי רַאפ סטלָאצַאב טינ טמענ רעכלעוו ,רָאטקָאד עילימַאפ רעד

 לָאז החּפשמ רעד ןופ רע זַא ,טינ סערעטניא םוש ןייק טָאה ,טיזיוו
 ןופ טנוזעג סָאד ןעטיהוצּפָא טחעטשַאב טײברַא ןייז .ןערעוו קנַארק
 ןופ קעוצ רעד זיא ױזַא .ןייז קנַארק טינ לָאז רענייק ,החּפשמ רעד
 ןעטיהוצּפָא ןעליױפַאב זנוא טָאה ת"ישה סָאװ םיקח ןוא תווצמ יד
 ,ןערעוו קנַארק טינ ןעלָאז רימ טנוזעג רעּפרעק רעזנוא ןעטלַאה וצ ידכ
 רעגידנעטש ןייד ךָאד ןיב ךיא ,"ךאפור 'ד ינא יכ, שוריפ רעד זיא סָאד

 -- ךילע םישא אל םירצמב יתמש רשא הלחמה לכ ,רָאטקָאד עילימַאפ
 טינ דלַאב ןוא טנוזעג ןייז טסלָאז וד זַא ,תוצמ עכלעזַא ריד ךיא ביג
 ,(רעצינשזָאק על'השמ 'ר) .ןערעוו קנַארק

 הלוח ַא זיא רע זַא ,רעזיכשינ ןרַאפ ךיז טגָאלקעג טָאה דיסח ַא
 ,האופר ַא ן'יבר םייב ןעטעבעג ןוא ןכוסמ

 ,רָאסעּפָארּפ רעלָאּפינַא םוצ רָאפ ---
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 עגיטרָאד יד ןעבָאה ,עילָאּפינַא ןייק ןעמוקעגנָא זיא דיסח רעד זַא

 ? רָאסעּפָארּפ ַא עעלָאּפינַא ןיא טכוז רהיא .םהיא ןופ טכַאלעג ןעדיא
 ,טגערפעג דיסח רעד טָאה --- ? רָאטקָאד ַא ָאד זיא ---
 .ָאטינ ךיוא זיא רָאטקָאד ןייק .,ןיינ ---
 ? טָאטש ןיא אפור ַא ָאד זיא ---

 ,ָאטינ זיא אפור ןייק ךיוא ---
 ? קנַארק רעצימיא טרעוו'ס ןעוו טָאטש ןיא רהיא טוט סָאװ ---
 ןפיוא ךמוס ךיז רימ ןענייזז הרירב ןייק טינ ןעבָאה רימ ---

 .ע"שבר
 ןערָאפעגקירוצ דיסח רעד זיא רעטרעטיברַאפ ןוא רעטשױטנַא ןַא

 ןייק וליפא --- העיסנ ןייז ןופ ןיבר םעד טלהעצעד ןוא זיכשינ ןייק

 ,ָאטינ עילָאּפינַא ןיא ךָאד זיא אפור
 ןעוו ,ןעוט ייז סָאװ ,ןעדיא רעילָאּפינַא יד טגערפעג וטסָאה ---

 .טגערפעג יבר רעד םיא טָאה -- ?קנַארק יז ייב רעוו טרעוו'ס
 ןייק טינ ןעבָאה ייז -- טגערפעג ייז ךיא בָאה --- !סיוועג ---

 ,םלוע לש ונובר ןפיוא ךמוס ךיז ייז ןענייז הרירב
 טָא -- ןעירשעגנָא םהיא ףיוא יבר רעד טָאה -- !הטוש -

 ,טקישעג ךיד ךָאד ךיא בָאה עילָאּפינַא ןיא רָאסעּפָארּפ םעד וצ עקַאט

 (.ד .זט) םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה

 קשח ןייק טינ ןוא הוואת ןייק טינ וצרעד טָאה ןעמ סָאװ לכאמ ַא

 יננה; :ן'השמ ֹוצ טגָאזעג טָאג טָאה .האנה ןייק טינ ןופרעד ןעמ טָאה

 ,לכאמ .םעד וצ קשח ןוא הוואת ןעבעג ךייא לעװ ךיא --- "םכל ריטממ

 ,(םנוב 'ר יבר) .טיורב סָאד ןעסע םוצ טיטעּפַא ןעבָאה טלָאז רהיא

 (.ד .זט) אל םא יתרותב ךליה ונסנא ןעמל
 ריטממ יננה ,הרותה ךרדב ןהעג טינ רעדָא ָאי טעו רהיא ביוא

 תוכז םעד בילוצ רָאנ ,תוכז רעייא בילוצ טינ ,םימשה ןמ םחל םכל
 ןעמעוו ,םהרבא רעטָאפ רעייא ןופ תוכז םעד בילוצ ,ונסנא ןעמל ןופ
 ןעבילברַאפ רימ זיא רע ןוא תונויסנ המכ טימ טוװארּפעג בָאה ךיא
 (רענַאילשימעּפ ל'ריאמ 'ר) .יירט

 יז ןעביולג ,תֹוקחד ןעדייל ,םירָא ןענייז יז ןעוו ,ןעדיא ןַארַאפ
 "רַאפ ,חוירב הסנרּפ ןעבָאה ,טוג ייז טהעג ,'ד ידבוע ןענייז ןוא טָאג ןיא
 טָא .רשיה-ךרד ם'נופ ּפָא ךיז ןערעק ןוא טָאג ןיא ףכית ייז ןעסעג
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 ןמ םחל םכל ריטממ יננה  :ןעדיא יד וצ טגָאזעג טָאג טָאה סָאד
 ןהעז ךיא לעװ ,חוירב הסנרּפ ןעבעג ךייא לעװ ךיא --- "םימשה
 ,(ץיוורוה רשֶא 'ר) "אל םא יתרותב ךליה;

 רַאפ ךיז ןעטלַאה סָאװ רעטעּפשּפָא ןוא סעקינ'הּפצוח ןַארַאּפ
 ןעכילרע םעד ןָאט וצ העוו ןוא ןעצייר וצ ךיז האנה ןעבָאה; םימכח
 ינע ןַא רע ןיא םורפ זיא רע לייוו רַאפרעד זַא ,םענעטיהעגּפָא ןוא
 ןייז טלָאװ 'ד אריו תווצמ רמוש ןייק ןעוװעג טינ רע טלָאװ .ןויבאו
 ךָאנ רימ ןעגָאז ,בזכו רקש זיא סָאד זַא .ערעסעב ַא ןעוועג הכרעמ
 רוסחמ ןיא יכ ,וישודק 'ד תא וארי, .ןעשנעב םייב הדועס רעדעי
 טינ ןיטולחל טָאה שנעמ ןופ טײקמירָא יד ,רוסחמ רעד--- "ויאריל
 ןעהעז רימ ,היאר ַא ,טייקמורפ ןוא הארי ןייז טימ ןָאט וצ סָאװ
 -לעוװו ,םיסרוקיּפא ,םירפוכ ןַארַאפ ןענייז'ס זַא ,"ובערו ושר םיריפכ;
 רימ ןעהעז ,ןעגעגַאד ןוא ,גירעגנוה ןוא םירָא ,םינויבא ןענייז עכ
 טכילרע ָאד ןענייז'ס זַא ,"בוט לכ ורסחי אל 'ד ישרוד; זַא ,טרעקרַאפ
 סע ןוא סטוגסָאדלַא טימ טשנעבעג ןענייז עכלעוו ,ןעדיא עמורפ ןוא
 ,(רעגרובשלָאקינ עקלעמש 'ר) .טינ רָאג ייז טלהעפ

 (.ה .זט) יששה םויב היהו

 םעד ןיא טהעטשַאב החמש יד .החמש ןושל היהו זיא ,עודיכ

 טכַאמ ןעמ ןוא נָאטײרפ טמוק סע סָאװ ,ואיבי רשא תא וניכהו;

 (ם"ירה ישודיח) .תבש ןופ ןעמוקנָא סָאד ןייז וצ לבקמ תונכה

 (.ה .זט) לארשי ינב לכ לא ןרהאו השמ רמאיו

 יו תורבחתה ןוא טפַאשביל ַאזַא ןייז טעװ ןעדיא ןעשיווצ ביוא
 ,הזל הז םיברע ןייז ןעלעוו ייז --- ברע .ןע'נרהא טימ השמ ןעשיווצ
 ,םתעדיו .ןעטייווצ ןרַאפ ךילטרָאװטנַארַאפ ןעליפ ךיז טעװ דיא ןייא
 ת"ישה זַא --- םירצמ ץראמ םכתא איצוה 'ד יכ ןהעז רהיא טעװ
 ,המלש הלואג יד ךייא ןעגנערב ןוא תולג ןופ ןעזיילסיוא ךייא טעוװ
 .(רעצינשזָאק על'השמ 'ר)

 (זט .זט) אוה-המ ועדי אל יכ ,אוה ןמ ויחא לא שיא ורמאיו

 סָאװ זַא ,לכאמ טקַארטסטבַא ןַא ,ינחור רבד ַא ןעוועג זיא ןמ רעד |
 רע זיא רעגיטסייג ,רעכעה ץלַא ,ןעסעגעג סָאד טָאה רענייא רערהעמ



 1411 חל ש ֿב

 טָאה ,לארשי ינב יד ןעשיווצ זַא ןעפָארטעג טָאה רַאפרעד .ןעגיטשעג

 זיא עטייווצ ןרַאפ רערהעמ לכאמ עגיטסייג סָאד ןעסעגעג רענייא

 ,רעדירב ענעגייא זַא ,ןעסקַאװעגסיױוא ךיוה ױזַא גיטסייג שילמיה רע

 ךיז ןעבָאה ייז ,טנעקרעד טינ םהיא ןעבָאה דניירפ ןוא עטנַאקַאב

 רעװ ?"אוה ןמ, ןעטייוצ םעד רענייא טגערפעג ןוא טרעדנואוועג

 יבר) !"הגרדמ/ עגיטסייג עכיוה ַאזַא טכיירגרעד טָאה סָאװ ,רעד זיא

 ,(ןילבולמ

 ןייק טינ ןעמ טָאה ןהעג טינ ןופע ,טגָאז טלעװ יד סָאװ סָאד

 טפַאשלעזעג ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק ןעשנעמ ןעוו ,ןעמ טניימ ,"הטרח

 -ייווצ םעד ןופ תוגהנתה ןוא תודמ עטוג ןוא תולעמ יד טהעז רענייא ןוא

 ןיײלַא ךיז ףיוא םהיא טסירדרַאפ סע ןוא הטרח ךָאד רע טָאה ,ןעט

 טהעג רע זַא רעבָא .ןעטייהניואוועג ןוא םישעמ עטכעלש ענייז רַאפ

 ןייק טינ רע טָאה ,תולעמ סנעטייוצ םעד טינ ךָאד רע טהעז ,טשינ

 | .(םנוב 'ר יבר) .םישעמ עטכעלש ענייז ףיוא הטרח

 ןייד ןעגעװ ןעדער רבח ןייד טימ טסעװ וד זַא --- ורבדנ זָא

 -גייא טסעוו וד ןוא תולעמ ענייז ןעלהעצרעד טסעוו ,סטוג רבח ןעטייווצ

 "עמשיו יד בשקיו, ,תונורסח ענעגייא ענייד הבשחמ ןיא ןעבָאה גיטייצ

 ןוא דייר ענייד וצ ןערעהוצ ךיז ןוא ןעמענרַאפ דימת ת"ישה טעוו ---

 .(רעװָאנַאמיר עלעדנעמ 'ר) .טעבעג ןייד וצ

 (.הכ .זט) ידל םויה תבש יכ םויה והולכא

 םויה תבש ןופ זיא גונעת רקיע רעד ,גונעת ןושל ַא זיא הלינא

 תבש ןופ רָאנ ,םיימשג םירבד ןענייז סָאװ תבש ילכאמ יד ןופ טינ --

 ,((רעווישטידרעג) .אפוג

 יו טקרעמַאב רעזנַאצ םייח 'ר טָאה הדועס רעד ןעטימניא תבש

 ,.טשינ רָאג טסע דיסח ַא

 רעד טָאה -- :ןעסע ןייק ןעבעגעג טינ שמש רעד ריד טָאה --

 | ,דיסח םעד טגערפעג רעזנַאצ

 יד ןהעז רָאנ ,ןעסע שיט סנ'יבר םוצ ןעמוקעג טינ ןיב ךיא ---

 "טנעעגּפָא דיסח רעד טָאה -- ן'יבר ם'נופ הרות ןערעה ןוא תוגהנתה

 .טרעפ

 טרעפטנעעג רעזנַאצ רעד םהיא טָאה --- ץורית ןייק טינ זיא סָאד

 ןיא יז ןיא .המשנ רעד ןופ וטסָאה היאר ַא ןעמ ףרַאד ןעסע ---
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 ןעמ זַא ןעגעוטסעדנופ ,ןעסע זילב טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג טינ

 ...יןעשנעמ ם'נופ סיױרַא יז טפױלטנַא ,ןעסע ןייק טינ רהיא טיג

 (.זכ .זט) ואצמ אלו טוקלל םעה-ןמ ואצי יעיבשה םויב יהיו

 רעדָא ָאי טָאה ןעמ ןעגָאז וצ ךייש זיא טרילרַאפ ןעמ סָאװ ךַאז ַא
 סָאװ ,ןעלַאפעג טינ ןעצנַאגניא תבש ךָאד זיא ,ןמ רעבָא .ןענופעג טינ
 ? ואצמ אלו -- ךייש ָאד זיא

 -עגסיורַא תבש ןענייז סָאװ ,םריבאו ןתד ןעוועג סע ןענייז ,עודיכ
 ןעזיוו וצ ןעועג רקיע רעד זיא הנווכ רעייז .ןמ ןעביולק ןעגנַאג
 ,"הדשב והואצמת אל תבש , ,טגָאזעג טָאה השמ סָאװ סָאד זַא ,ןעדיא יד

 טײרּפשעגסיױא ןוא גָאטײרפ ןופ ןמ ןעמונעג יז ןעבָאה .רקש זיא
 ןענייז ,דייר ס'השמ ןופ טייקגיטכיר-טינ יד ןעזיײװַאב וצ דלעפ ןפיוא
 ןעטײרּפשעגסױא םעד ןעבַאה ןוא דלעפ ןופ ךעלעגייפ יד ןעמוקעג
 טכוזעג ןעבָאה םריבאו ןתד ןעוו ,הירפ רעד ןיא תבש .ןעטעגעגפיוא ןמ
 ןעבָאה ,"ואצמ אלו, טײרּפשעגסיױא גָאטיײרפ ןעבָאה ייז סָאװ ןמ םעד
 וצ גהנמ רעד ךיוא טמַאטש ןענַאד ןופ .ןענופעג טינ ןמ םעד ייז
 ןעבָאה ןעלָאז ייז ידכ ,הריש תבש ךעלעגייפ יד רַאפ עשַאק ןעפרַאוו
 (רענַאילשימערּפ ל'ריאמ 'ר) ,רכש רעייז

 (.טכ .זט) ויתחת שיא ובש

 יו ץַאלּפ ןעגירעדינ ַא ףיוא ןעטלַאה ךיז ףרַאד שנעמ רעדעי
 ,"ןמוקממ שיא אצי לֹא, ,םינּפ לכ לע ,הגרדמ ןייז טיול ,טמוק םהיא
 ,הגרדמ ןייז ןופ ,טרָא ןייז ןופ רעכעה ןעצעז טינ ךיז שנעמ ַא לָאז
 ,(רענישזיר לארשי 'ר)

 אל .זט) ןבל דג ערזכ אוהו

 ןופ תובית ישאר יד יװ ,"דג ערזכ,; שנעמ םוצ טמוק הסנרּפ יד
 ןוא ןעמירָא םוצ ןעגנואיצַאב ענייז טול ,"םילד למוג, ןעכַאמ "דג;
 ןוא זיא שנעמ רעד םילד למוג ַא רַאפ סָאװ ,ונייה ,ןעגיטפרעדַאבטיונ
 ןעשנעמ ןעדנעדיילטיוג ןוא ןעמירָא םוצ גנומענַאב עגיד'מימחר ןייז
 ,(םירפא הנחמ לגד) .םימשה ןמ וילע ןימחרמ ךכ

 (.ד .זי) ינולקסו טעמ דוע

 לָאז ןמאנ העור רעד ,ונבר השמ זַא ,סָאד טמוק יו ,ןכתיה ---
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 םהיא ייז ןעלעוו טָא-טָא זַא ,ןענידלושַאב ייז ןוא ןעדיא ףיוא ןייז גרטקמ

 ? ןענייטשרַאפ

 תונלבס ס'נעדיא יד טביולעג השמ טָאה םעד טימ ,הברדַא ---

 ,תונויסנ עֶלַא יד ךָאנ ,טגָאזעג טָאה רע .רעיודסיוא םענעלָאטש ןוא

 "צג טנעכעררַאפ רימ ייב טלָאװ ןענַאטשעגסיױא ןענייז ןעדיא יד סָאוװ

 . ןרָאצ ןוא רעצ רעייז ןעטלָאװ ןעדיא יד ןעוו ,ןטק רבד ַא רַאפ ןערָאװ

 ,(ם"ירה ישודיח) .טרעניטשרַאפ ךימ ןוא דימ וצ+ טזָאלעגסיױא

 דמלמ טָאה לארשי בהוא רעד ,ונבר השמ --- ינולקסו טעמ דוע
 רע טָאה ,טכערעג גידנעטשלופ ןענייז ייז --- ןעדיא ףיוא ןעוועג תוכז
 יד ,רבדמ ןיא טכַארבעגנײרַא ייז בָאה ךיא .ע"שבר םוצ ט'הנעט'עג
 ןעבָאה ןוא גיטשרוד ןענייז ייז ,רעסייה ַא זיא טַאמילק רעד ,טנערב ןוז
 ןעוו ,ינולקסו ,גינעוו ןעוועג טלָאװ סע ,טעמ דוע ,רעסַאװ ןייק טינ
 לעביארַאפ טפרַאדעג טינ רָאג ךיא טלָאװ ,ךימ ןענײטשרַאפ ייז וליפא
 ,(וָאנישמַאמ מ"מר) .טגידלושַאב טינ רָאג יז ךיא טלָאװ ,ייז ףיוא ןעבָאה

 (.אי ןי) לארשי רכגו ודי השמ םירי רשאכ היהו

 ןופ ןעגנוגעװַאב יד ןיא גיגנעהּפָא ןעועג קלמע תמחלמ זיא
 ? טנעה ס'השמ

 יד זיא ,םירצמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ןעדיא יד ןעוו ,עודיכ
 ןעוועג ,ןעזיװַאב ייז טָאה טָאג סָאװ םיסנ יד בילוצ ייז ןעשיווצ הנומא
 ןיא ךיוא רָאנ טָאג ןיא טביולגעג ייז ןעבָאה זיולב טינ ,סיורג רהעז
 הנומא עגיזָאד יד ,הנווכ רעגיצנייא רעד טימ קלמע ןעמוקעג זיא .השמ
 ,הנומא וידי יהיו .ןעלצרַאװאוצסיוא ןוא ,ןעמענוצקעװַא ןעדיא יד ןופ
 -עג ןוא טגיטפערקעג ,הנומא ןֹופ טנעה יד ןעביוהעגפיוא השמ טָאה
 ךורב 'ר) ."לארשי רבגו, --- םורַא יױזַא ,ןעדיא יד ייב הנומא יד טקרַאטש
 ,(רעשזובישזעמ

 אי .זי) קלמע רבגו ודי חיני רשאכו

 טקרַאטשעג טָאה ךיוה רעד ןיא טנעה יד ןעטלַאה ס'השמ ביוא
 ? טזָאלעגרעטנורַא ייז רע טָאה סָאװ רַאפ ,ןעדיא יד

 ןידבעשמו הלעמ יּפלכ ןילכתסמ לארשיש ןמזב, ל"זח יד ןעגָאז ---
 ןעבָאה ןעדיא יד ןעוו ,"ןירבגתמ ויה ,םימשבש םהיבאל םבל תא

  'דב הנומא טַאהעג ןעֿבָאה ,ע"שבר םוצ טעדנעװעג ןעגיוא ערעייז
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 זַא האל םאו .טקרַאטשעג טנעה ס'השמ ךיז ןעבָאה .ודבע השמבו

 -- השמ ןיא ןוא טָאג ןיא הנומא ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה ןעדיא יד

 ןענַאד ןופ זיא .ןעלַאפעגרעטנורַא טנעה ס'השמ ןענייז ,ןילפונ ויה

 ןעבעגעגרעביא המשנ ןוא ץרַאה טימ זיא קלָאפ סָאד ןעוו זַא ,היאר ַא

 ןערהיפרעד ןוא העושי ַא ןעטעבסיוא ייז רַאפ רע ןעק ,גיהנמ םעד

 ,((תמא תפש) .,ןוחצנ ַא וצ יז

 (.די .זי) עשוהי ינזאב םישו רפסב ןורכז תאז בותכ

 / "ביװ לָאמַא זיא ,ןערעה ,העימש זַא ,זמר ַא זיא קוסּפ םעד ןופ

 ןעבירשרַאפ ןעסייהעג ן'השמ טָאה טָאג שטָאכ .ןענרעל יװ רעגיט

 ןייז טפרַאדַאב לכש יּפ לע טלָאװ סָאד סָאװ ,רפסב "קלמע תמחלמ,

 רע ,ןעסייהעג טָאג םהיא טָאה .ןערעוו ןעסעגרַאפ טינ לָאז סע ,גונעג

 יז לָאז רע ,עשוהי ןופ ןערעיא יד ןיא ןעגיײלניײרַא ךייר יד לָאז

 .(רענשטנעל ל"מר) .ןערעה

 (.די .זי) קלמע רכז תא החמא החמ

 ?החמא החמ ןושל עטלעּפָאט סָאד סָאװ וִצ

 ןעגעװ רעבָא ןעכייצ ַא ןעקעמסיוא ןכָאנ טביילברַאפ טפָא ---

 ןעביילברַאפ טעװ סָאװ ןעכייצ רעד וליפא ,טגָאזעג טָאג טָאה ץקלמע

 .(רעצינשזָאק רזעילא 'ר) .ןערעו טקעמעגסיוא ךיוא לָאז

 (זט .זי) רוד רודמ קלמעב 'דל המחלמ

 ַא ןהעטשוצסיוא רוד ןעדעי ןיא ת"ישה טָאה קלמע םעד ךרוד

 םידמוע רודו רוד לכבש --- ןעדיא זנוא ןעגעג טליצעג זיא סָאװ ,המחלמ

 .(השמ חמשי) .םדימ ונליצמ ה"בקהו ונתולכל ונילע



 !ורתי
 ,.א .חי) ורתי עמשיו

 ?טרעהעג ךיוא ערעדנַא ךָאד ןעבָאה ,טרעהעג טָאה ןיילַא ורתי

 טרעהעג ןעבָאה עלַא תעב רָאנ .טרעהעג עלַא ןעבָאה תמאב ---

 ןוא טרעהרעד ורתי טָאה ,סרעייז ייב ןעבילבעג רעטייוו ןענייז ןוא

 דוד 'ר) ,"םיהלא לכמ 'ד לודג יכ, גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג זיא

 .(רעוועלעל

 תמחלמו ףוס םי תעירק ? אבו עמש העומש המ'--- "ורתי עמשיו;
 ןעמוקעג טינ רע זיא סָאװרַאפ ,השק גולפ ןיא ךָאד זיא ,(י"שר) קלמע
 ? םירצמ תאיצי סנ םעד טרעהעג טָאה רע ןעוו ,ןייז רייגמ ךיז

 ."אביל אמלע יאהב הוצמ רכש, זַא ,טסואוועג טָאה ורתי ---
 .ןעוועג טינ רע זיא סרפ לבקל תנמ לע אלש תווצמ ןָאט וצ קידצ ַאזַא
 ןעדיא יד זַא ,קלמע תמחלמו ףוס םי תעירק ןופ טרעהרעד טָאה רע זַא
 ןעבָאה סָאװ םיאנוש ערעייז ןופ ןעמונעג המקנ ףליה ס'טָאג טימ ןעבָאה
 זַא ןהעזעגנייא רע טָאה ,ןעגנערבמוא טלָאװעג ןוא טגינייּפעג ייז
 ,טרעהעג סָאד טָאה רע זַא ןוא ,"אמלע יאהב הוצמ רכש. ָאד ַָאי זיא'ס
 ,(ץיוורוה רשֲא 'ר) ,ןייז וצ רייגמ ךיז ןעמוקעג רע זיא

 -ַאפ ךָאד ןענייז'ס ,ךלמילא 'ר ןיבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה'מ

 תבוח; רעד ,"המכח תישאר, רעד יו ,םירפס-רסומ רעטרעדנוה ןַאר

 יז ןופ סָאװ עכלעזַא ערעדנַא ךָאנ ןוא "רסומ טבש, רעד ,*תובבלה

 ?ן'יבר ַא וצ ןערָאפ ןעמ ףרַאד סָאװ וצ ָאט ,'ד תארי ןענרעל ןעמ ןעק

 םַאטשּפָא רעד .לודג רבד ַא זיא ,ן'יבר ַא וצ ןערָאפ סָאד ---

 עמשיו, ,זנוא טלהשצרעד הרות יד ,"הרות ןתמ/ רַאפ ןופ ךָאנ זיא

 זַא :טרעפטנע רע ןוא "?עמש העומש המ, :י"שר טגערפ ,"ורתי

 ,השק ךָאד זיא ,"קלמע תמחלמו ףוס םי תעירק , --- טרעהרעד טָאה רע

 ? ץהשמ וצ ןעמוקעג רע זיא סָאװ וצ ָאט ,טרעהעג ןיוש טָאה רע ןעוו זַא

 ס'םלוע לש ונובר ם'ןופ טרעהעג טָאה ורתי שטָאכ ,טא ץורית רעד

 "עג רע זיא ןעגעווטסעדנופ ,קלמע תמחלמו ףוס'םי תעירק ןופ ,תולדג
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 הניא לייוו ,ןעדיא יד ןופ יבר רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ן'השמ וצ ןערָאפ

 ןופ .ת"ישה ןופ תולדג יד ןעמ טהעז ץיבר םייב .היארל העימש המוד

 ,טרעה ןעמ ,טנערעל ןעמ שטָאכ זַא ,תורודל ןעבילברַאפ זיא ןָא טלָאמעד

 . ןערָאפ ןעגעווטסעדנופ ןעמ לָאז ,ת"ישה תולדג ןעגעוו טסייוו ןעמ

 ןעגיוא ענעגייא יד טימ תולדג סָאד ןהעז וצ ,ן'יבר םוצ

 (.ה .חי) םיהלאה רה םש הנוח אוה רשא

 "רה ַא ןערָאװעג זיא טרָאד טניואועג טָאה השמ ואוו טרָאד

 ,ןעביוהרעד ןוא דבוכמ ןערָאװעג ן'השמ ךרוד זיא טרָא סָאד .םיחלאה

 .(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) ."ומוקמ תא דבכמ טדָאה , : טסייה סע יו

-{ 

 (1 .חי) ךילא אב ורתי ךנתוח ינא

 ןופ ןהעגסױרַא לָאז רע ,"יניגב אצ, ,ן'השמ ןעטעבעג טָאה ורתי

 ידכ ,םהיא וצ ךיז ןעזָאלרעטנורַא לעסיבַא ןוא תוגרדמ עכיוה ענייז

 קבדתמ םהיא טימ ןענעק ךיז ןוא ןהעטשרַאפ ןענעק םהיא לָאז רע

 קירוצ ךיז טעװ השמ ןעװ ,ןערעװ הלעתנ ןענעק םורַא ױזַא ןוא ןייז

 ,רודה קיִדצ ןרַאפ דומיל ַא סָאד-טָא זיא .תוגרדמ ענייז וצ ןעביוהפיוא

 ,הגרדמ רערעכעה ַא וצ ןעסַאמ יד ךיז טימ ןעביוהרעד וצ ױזַא יו

 .(רעקצָאק)

 ..ט .חי) ורתי דחיו

 םעד ,אמוחנת) ידוהי השענש .דהיו אלא ,דחי ירקת לא

 דיחיא ם'נופ טסואוועג ורתי טָאה ןענַאװ ןופ ןעוועג השק זיא שרדמ

 | ?"'ד ךורב; ןעגָאז לָאז רע ,"דחוימו

 טָאה דיא סלַא -- ידוחי השענש ,שרדמ רעד ףיורעד טגָאז

 -- "?דיחיג ,"דחא, ןיא ןעוועג קבדתמ ךיז טָאה ןוא טנעקרענָא רע

 לכמ 'ד לודג"יכ ,יתעדי התע; :טגָאזעג טשרע רע טָאה םעד ךָאנ

 .(שודקה דוי) ."םיחלאה

 ' (' .זי) ורתי רמאיו

 ורתי אבש דע ,ךורב ורמא אלש אובר םיששו השמל אוה יאנג

 "עג ןעֿבָאה ןעדיא יד סָאװ סָאד ןוא ,ונ .('א ,ד"צ ןירדהנס) 'ד ךורב רמָאו

 יװ ,ע"שבר ןרַאפ חבש רערענעלק ַא ןעוועג זיא םי םייב הריש טגָאז
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 טָאה ורתי :ץורית רעד זיא --- ?ורתי ןופ רעטרעװ עכילטע יד טָא
 טקנַאדעג ןוא הריש טגָאזעג ןעבָאה ןעדיא יד ,ןעוועג שדחמ סעּפע
 ןוא ערעדנַא וצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ םידסח ןוא תובוט יד רַאפ ת"ישה
 זיא ןעטייווצ ַא ןָאטעג טָאה רע סָאװ סטוג םעד רַאפ ת"ישה ןעקנַאד
 'ר) .ןָאט וצ סָאד רעטשרע רעד ןעוועג זיא ורתי ןוא סעיינ ַא ןעוועג
 | ,(רעקסמָאדַאר המלש

 (די .חי) םעל השוע התא רשא הזה רבדה המ

 ? רודעצָארּפ עצנַאג יד סָאװ וצ ,ן'השמ וצ ט'הנעט'עג טָאה ורתי

 זיא סע רעוו ןוא יאכז רעד זיא'ס רעוו ,ךָאד וטסייוו שדוקה-חור ןכרוד
 "ילעב יד ןופ תונעט יד ןערעהסיוא וטספרַאדַאב סָאװ וצ ָאט ,בייח רעד
 רקובה ןמ ריד ייב ןהעטש ןעפרַאד לָאז קלָאפ סָאד ,תודע ןוא םיניד
 ? ברעה דע

 "וק ןעדיא יד ןַא ,תועט ַא טסכַאמ וד --- "ונתוחל השמ רמאיו;
 ,םיהלא שורדל םעה ילא אבי יכ .ןע'טּפשמ ךיז זיולב רימ וצ ןעמ
 "טעג יד ןהעטשרַאפ ןעלעוו ןוא ןעשרָאפ ,רימ וצ ןעמוק עטסרעמ יד
 ףרַאד סָאד ,שדוקה'חור טימ ן'רטּפ'ּפָא טינ ןעמ ןעק סָאד ןוא טייקכיל
 -עשזָאק על'השמ 'ר) .ןהעטשרַאפ וצ ןעבעג ןוא ןענרעל ייז טימ ןעמ
 | .(רעצינ

 (זט .חי) ילא אב רבד םהל היהי יכ

 ,הקולחמ ַא ,ךוסכס ַא ,סָארדרַאפ ַא ,הרצ ַא טָאה דיא ַא ןעוו
 סָאד זַא רָאפ רימ לעטש ךיא ןוא ץרַאה ןיימ ןיא סָאד ךיא ליפ --- ילא אב
 קדצבו תמאב ןע'טּפשמ ייז ךיא ןעק רעבירעד ,ןעפָארטעג ךימ טָאה
 ,(ץיוורוה רשָא 'ר) .וריבחל םדָא ןיב

 (.אכ .חי) הזחת התאו

 ,ןערעהוצ ךימ טסעוװ ןעדיא עלַא ןופ יבר ןוא םכח ,השמ וד זַא

 ."םדא לכמ דמולח ? םכח והזיא, זַא ,תורודל ליּפשיײב ַא ןעזייוו וטסעוו

 ,(םירפא הנחמ לגד)

 ,ןעשנעמ ןעטכעלש ַא ןופ וליפא ,"םדָא לכמ דמולה ? םכח והזיא,
 ןעמ סָאװ ,סטוג סעּפע ךיז ןיא טגָאמרַאפ שנעמ רעטכעלש ַא ךיוא לייוו
 (ט"שעב) .ןענרעלּפָא םהיא ןופ ךיז ןעק



 תורצוא עשידיסח יד ןופ | 198

 ,"יתלבכשה ידמלמ לכמ רמאנש .,םדָא לכמ דמולה םכח והזיא,
 ןַא סָאד זיא ,ןענרעל טינ םענייק ןופ ךָאד ליוו ,רעבָא הטוש רעד --
 רַאנ רעכילטיא, ,לעטרעוו ס'טלעוו רעד זיא סע תמא יװ ,גנוטיידנָא
 ,(רענישטלוט המלש דוד 'ר) ..."לכש םענעגייא ןייז ךיז טָאה

 וטסעו ,דימלת ַא ןייז ןעלעוו רָאנ טסעװ וד זַא ,"בר ךל השע}
 הנקו; ,ס'יבר ענייד רַאפ ןעכַאמ ךיז ןעלעוו סָאװ ,ןעשנעמ גונעג ןעבָאה
 ךיוא םהיא וטסעװ ,רבח ןעיירטעג ַא ןעכוז וליפא טסלָאז ,"רבח ךל
 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) ...ןעפיוק ןעזומ םהיא טסעװ וד ,ןעניפעג טינ

 ,.אכ .חי) עצב אנוש

 "עג טרעוװו םעהי-ישאר יד ןופ רעטקַארַאכ ןוא תוגהנתהח יד ןעגצוו

 .ןוא .תמא ישנַא ,"םיהלא יארי, ןייז ןעפרַאד ייז זַא ,ללכ ךרדב טגָאז

 "ומ ייז זַא ,טגָאזעגסױרַא שוריפב סרעװו דלעג וצ גנואיצַאב רעייז

 טלצרָאװעגניא זיא דלעג וצ הוואת יד לייו ,"עצב יאנוש ,, ןייז ןעז

 טינ זיא הואת םוש ןייק ,ץרַאה ןייז ןיא ןוא חומ ןעכילשנעמ ןיא

 יד ןוא דלעג וצ הוואת יד יו ךיז ןופ ןעלצרָאואוצסיוא רעווש ױזַא

 אשוז 'ר) .תוואת עלַא ןופ הוװאת עטסגרע יד זיא דלעג וצ הוואת

 : .(רעילָאּפינַאה

 טקרעמַאב ,טָאטש ַא ןיא גידנעדער לָאמַא טָאה דיגמ רענבוד רעד
 ןוא השרד ןייז ןופ ןעטימניא להוש יד גנילצולּפ טזָאלרַאפ םלוע רעד יו
 ,טנעוו עגידייל יד טימ זייווכעלסיב טביילב רע

 .רעביא ןַא ןעוועג סָאד זיא דיגמ רענבֹוד ןעלופטנַאלַאט םעד רַאפ
 רע טָאה ,השרד ןייז ןעטימניא ןעזָאלרַאפ לָאז םלוע רעד ,גנושַאר
 טסואוורעד ךיז רע טָאה ,געוו ןפיוא גידנעהעג ,םלוע םעד טגלָאפעגכָאנ

 טפיול םלוע רעד ןוא טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןילבולמ יבר רעד זַא
 ןײגנײרַא ךיוא ןעסָאלשַאב רע טָאה ,ן'יבר םעד ןייז םינּפ-לבקמ סָאד
 שיט ןפיוא טקרעמַאב רֶע טָאה ן'יבר םוצ גידנעמוקניירַא .ן'יבר םוצ
 "ַאב דלעג'רעבליז ןוא דלָאג ,רעדנוזַאב דלעג"ריּפַאּפ עטגיילעגפיונוצ
 טָאה .תונוידּפ סלַא ן'יבר םוצ טכַארבעג ןעבָאה םידיסח סָאװ ,רעדנוז
 ,ןילבולמ ן'יבר םעד טגערפעג רענבוד רעד

 ןיב ךיא יו געט עכילטע ,יבר רענילבול ,רימ טרעלקרעד ---
 ךָאנ בָאה ןוא תושרד עכילטע ןעטלַאהעג ןיוש בָאה ,טָאטש ןיא ָאד
 ,ןעמוקעגנָא סָאװרָאנ טייז רהיא ,ָאד ןוא ןעגָארקעג טינ החרט רכש ןיימ
 | ?ןעגעקטנַא ןיוש דלעג סָאד ךייא ןעמ טגָארט
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 רענילבול רעד טָאה -- ןערעלקרעד סָאד ךייא ךיא לעװ יאדווַא
 ףעשנעמ ןַארַאפ ןעניזס -- טרעפטנעעגּפָא םהיא די רחאלכ יבר
 -ןַא ךיוא זַא ,ןעקריוו ןעדנַאטשנעגעג עסיוועג וצ גנואיצַאב סנעמעוו
 םוצ גנואיצַאב עבלעזיד ייז יו טקנוּפ ןעבָאה ןעלָאז ןעשנעמ ערעד
 גנואיצַאב עגיטליגכיילג ַא ךיא בָאה תמאב ,דנַאטשנעגעג ןעבלעז
 סָאד טקריװ אליממ ,ביל טינ ללכב סָאד בָאה ךיא ןוא דלעג וצ
 עבלעזיד ןעבָאה וצ ךיוא ,םידיסח עניימ ףיוא ,רעגנעהנָא עניימ ףיוא
 טָאה ,זָאלטרעװ ייז ייב דלעג זיא רַאפרעד .דלעג ןימ םוצ גנואיצַאב
 -בוד ,ריא ,ןעגעגַאד .רימ וצ סָאד יז ןעגנערב ,תובישח םוש ןייק טינ
 אליממ סָאד טקריוו ,דלעג ביל ןעצרַאה ןיא ףיט תמאב טָאה ,דיגמ רענ
 רַאפרעד ,דלעג ןעבָאה ביל ךיוא ןעלָאז ייז ,רעגנעהנָא ערעייא ףיוא
 ...ןעבעגקעװַא טינ ךייא סָאד ןעליוו ןוא ךיז ייב סָאד יז ןעטלַאה

 טָאה דָארב ןיא לָאמניײא גידנעייז רעװעשטָאלז לכימ לאיחי 'ר
 רעדָארב יד סָאד טָאה .להוש רעדָארב רעד ןיא טנעװַאדעג טעּפש
 זיא סעכלעוו ,טעּפש טנעװַאד יבר רעד סָאװ רַאפ ןעסָארדרַאפ םידגנתמ
 .ןע'רסומ'וצסיוא ן'יבר םעד ןעסָאלשַאבןע בָאה ייז ןוא ךורע-ןחלש ןעגעג
 וצ ן'יבר םעד הזעה יד ןעבָאה לָאזס רעװ ןעוועג טינ רעבָא זיא'ס
 ןוא ,רשוע ןַא דיא ַא ןעוועג זיא םידגנתמ יד ןעשיווצ תויה ,ן'רסומ
 טעװ רע ,ןָאט סָאד טעװ רע ,טגָאזעג רע טָאה ,ףוצח רעסיורג ַא ךיוא
 | .ץיבר םעד ן'רסומ

 טָאה ,רעװעשטָאלז םעד ן'רסומ ןעביױהעגנָא טָאה רשוע רעד זַא
 : םהיא טגערפעג ןוא ןעדער ןעטימניא ןעזָאלעגרעביא םהיא רע

 ָאטינ םידגנתמ יד ןעשיווצ דָארב ןיא זיא ,רָאנ רימ טגָאז ---
 יו ,ןע'רסומ ךימ ןעלָאז סָאװ םימש יאריו םינדמל ערעסערג ןייק
 ? טייז ריא

 -טנעעגּפָא גיד'הּפצוח רשוע רעד טָאה --- ןַארַאפ ןענייז יאדוװַא ---
 ארומ ןעבָאה ייז ,ןעמוק וצ טגַאװעג טינ רעבָא ןעבָאה ייז --- טרעפ
 טינ גערפ ןוא רשוע ןא דיא א רעבָא ןיב ךיא ,ן'יבר ןרָאפ טַאהעג
 ,םענייק ךָאנ

 -- טרעפטנעעגּפָא רעװעשטָאלז רעד םהיא טָאה --- ױזַא ביוא --
 ןוא .דלעג רעיא רָאנ ,ךימ טּפָארטש הרות יד טינ זַא סָאד טניימ
 ןעזָאלנײרַא םעד טימ ךיז לָאז ךיא זַא ,טרעוו יד טינ טָאה דלעג סָאד
 ,סעומש ַא ןיא

 :ןעגָאז ל"זח יד סָאװ סָאד ,טגָאזעג טָאה לארשי בהוא רעד
 ףיוא טגָאזמ סָאװ ,םעד ןופ טמַאטש ,"םירזממ רהטמ בהזו ףס3,
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 רעבָא רשוע ןַא ."אוה רזממ הינימ עמש ,יאה ילוכ ףיצחדמ; ,ףוצח ַא

 ןייז ןופ יאדווא טמַאטש תופיצח ןייז ,ןעמ טגָאז ,ףוצח ַא זיא רֶע זַא

 .םירזממ רהטמ רעבליז ןוא דלָאג זיא םורַא ױזַא .תורישע

 (.בכ .חי) תע-לכב םעה-תא וטפשו
 קלָאפ סָאד ן'טּפשמ ןוא ןעלייטרוא ,תוכלה ןוא םיניד ןעפַאש

 ,ןילבולמ יבר) .טייצ רעד טיול ןעמ ףרַאד

 זכ .חי) ונתוח תא השמ חלשיו

 "עלּפ עש'יתב"ילעב ס'ורתי וצ ןעוועג םיכסמ טָאה השמ שטָאכ

 ,ןעסָארדרַאפ טוג ןעגעווטסעדנופ םהיא סָאד טָאה ,תוצע ןוא תורבס ,רענ

 עניילק ןערָאװעג טלעטשעגפיוא ןענייז ןעגָאלשרָאפ ט'ורתי ךרוד סָאװ

 ,םהיא גידנעגָאז -- "ונתוח תא השמ חהלשיו; ,ךעל'יבר עסיורג ןוא

 ךעל'יבר עניילק גונעג ןיוש טסָאה וד ,םײהַא טייהרעטנוזעג העג

 .(רעוועלעל דוד 'ר) .ןעדיא ייב טלעטשעגפיוא

 ןערָאװעג ןעלעפעג טינ זיא ןהשמ -- ונתוח תא השמ חלשיו

 טעװ ורתי זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע ,ןעמרָאפער ןוא תוצע ס'ורתי

 ןערעדנע ןעוואורּפ הרות יד ךיוא רע טעװ הרותה-תלבק םייב ןייז

 רַאפ ךָאנ טקישעגקעװַא השמ רעבירעד םהיא טָאה ,ןערימרָאפער ןוא

 | .(רענירבָאק השמ 'ר) .הרותה:-תלבק

 ןייד ,ן'ורתי וצ טגָאזעג טָאה השמ --- "ונתוח לוקל השמ עמשיו,

 ךיא טעב ,רעמ רָאנ .טרעהעגוצ ךיא בָאה םיטפוש ןעמיטשַאב וצ הצע

 -רעטנוזעג ריד העג ,"וצרַא לא ול ךליו, ,תוצע ןייק טינ רימ ביג ,ךיד

 ,(תמא תפש) .םיהַא טייה

 ,.ב .טי) יניס רבדמ ואוביו םידיפרמ ועסיו

 זַא ,היאר ַא קוסּפ םעד ןופ זיא (ןירדהנס) םהידי ופרש םידיפר

 -רַאטשרַאפ ןוא הנכה ןַא זיא ,הרות רעד ןופ גנוכַאװשּפָא ןַא ,הדירי ַא

 .ןהכה קודצ 'ר) .הרותה תלבק עטיײנַאב שירפ ַא וצ גנוק

 (.ב .טי) לארשי םש ןחיו

 טָאה דיא ןייא ןעוו ,ןעמוק רָאנ ןעק ןעדיא ייב תודחא ע'תמא יד

 .(רעקרָאװ י"ר) .ןח ןעטייווצ םייב
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 רָאנ ,דיחי ןושל ַא זיא "ןחיוא -- 'רהה דגנ לארשי םש ןחיו;
 םעד ןעגעג ךיז ןעלעטשנעגעג ןעדיא ןענעק תודחא ןופ חכ ןטימ
 ןעניז רימ עכלעוו טימ ,סַאה ןוא האנש ןופ גרַאב ןעטסגיד'ארומ
 ,(רענירבָאק השמ 'ר) .ןעטייז עלַא ןופ טלעגנירעגמורָא

 (.ג .טי) םיהלאה לא הלע השמו

 טכַאמעג תוחכ ערעייז טיול הרות ןתמ םדוק ןעבָאה ןעדיא עלַא
 טָאה רעבָא השמ ."'ד לא תולעל, הגרדמ יד ןעכיירגרעד וצ תונכה
 ,"םיהלאה לא הלע השמ ,, זיא רעבירעד ,הגרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד
 ,(דיגמ רעצינעשזָאק)

 .תוחילשב סָאװ רַאפ ,רעווישטידרעב םעד טגערפעג לָאמַא טָאה'מ
 יכנא ימ, :ט'הנעט'עג טָאה ןעטעב ךיז טזָאלעג השמ טָאה םירצמ
 םעד ןעװעג לחומ טָאה ,"יכנא םירבד שיא אל ?הערפ לא ךלא יכ
 ייב ןוא ,"חלשת דיב אנ חלש, ,ןרהא רעדורב ןערעטלע ןייז וצ דובכ
 טינ רימ ןעניפעג ןעדיא עלַא ןופ יבר רעד ןערעוװ וצ ,הרותה-תלבק
 םעד ןייז לחומ רעדָא ,ןעטעב ןעזָאל ךיז לָאז השמ זא ץעגרע ןיא
 ,רעדורב ןערעטלע ןייז וצ דובכ

 רעוועשטיידרעב רעד טָאה --- תואג ַא רַאפ סָאד ןעמ טלַאה ---
 השמ  .תווינע ס'השמ רָאג טזײװַאב סָאד ,ךופיהל --- טרעפטנעעגּפָא
 ,טָאג ייב ךיז ןעטעב ,גרעב עשיטנַאגיג עסיורג יד יװ ןהעזעגוצ טָאה
 םעד ןעבילקעגסיוא טָאה לוכיבכ ןוא הרות יד ןעבעג ייז ףיוא לָאז רע
 יד זַא ןענַאטשרַאפ השמ טָאה .יניס גרַאב םעד ,ייז ןופ ןעטסנעלק
 זחר לפשו ,וינע ןַא זיא סָאװ םעד ייב ןעטלַאה רָאנ ךיז ןעק הרות
 עלַא ןופ רעטסגיד'לפש רעד זיא רע זַא ,טליפעג השמ טָאה ךיז ייב
 יד ןייז לבקמ לָאז רע ,טגָאזעג םהיא טָאה טָאג ןעו רעבירעד ,ןעדיא
 טקנופ ,טליפעג טָאה רע לייוו ,ןעטעב טזָאלעג טינ ךיז רע טָאה ,הרות
 רַאפרעד גרעב עלַא ןופ רעטסנעלק רעד זיא ,יניס גרַאב רעד יו
 יד ןייז ֹוצ לבקמ יואר רע זיא ױזַא ,הרות יד םהיא ףיוא טָאג טיג
 זיא סָאד ןוא ןעדיא עלַא ןופ רעטסנעלק רעד זיא רע לייוו ,הרות
 ךיז טָאה השמ ,"יניסמ הרות לבק השמא .הנשמ רעד ןופ שוריפ רעד
 ךיז טָאה רע לייוו ,יניסמ ,הרותה תלבק תעב ןעטעב טזָאלעג טינ
 | ,יניס גרַאב םעניילק ןופ טנערעלעגּפָא

 ןוא חיר ַא טָאה סָאװ ,סדה ַא וצ ןעכילגעג זיא ,תווצמ ןהָא הרות
 ,(ל"נה) ,םעט ןייק טינ טָאה
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 (.ה .טי) ולוקב ועמשת עומש

 ,ןעדיא יד ּוצ טגָאזעג טָאה לוכיבכ ."תבש? ןעכַאמ תובית ישאר יד

 ,גילייה תבש ןעטלַאה ,דנוב ןיימ ןעטיה ,לוק ןיימ ןערעהוצ רהיא טעוו

 ,(תמא תפש) .םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו

 םתייהו , אליממ זיא ,הבהא ןוא קשח טימ ,"ילוקב ועמשת עומש,

 ,עניימ זיא דרע יד זַא -- *ץרָאה לכ יל יכ ,םימעה לכמ הלוגס יל

 ףיוא ןעבעל גיאור רהיא טעו ,לוק ןיימ וצ ןערעהוצ ךיז טעוװ רהיא זַא

 ,(רדנסכלאמ ךינעה יבר) .דרע רעד

 ףכית הרות יד ןעבעגעג טינ ןעדיא יד ת"ישה טָאה רעבירעד

 ןהעזעגסיוא טלָאװ סע לייוו ,םירצמ ןופ ןעגנאגעגסיורַא ןענייז ייז יו

 לע רָאנ ,הרות תבהא תמחמ טינ הרות יד לבקמ ןענייז ןעדיא יד זַא

 "עג ןָאטעג ייז זיא סָאװ םיסנ עסיורג יד בילוצ --- סרּפ לבקל תנמ

 .(רעוישטידרעב) .ףוס םי תעירק ןוא םירצמ תאיצי תעב ןערָאװ

 (ה .טי) הלוגס יל םתייהו

 ןיא םרָאפ ַאזַא ןיא זיא סָאװ ,"לוגס , ַא יװ ןייז רימ טעװ רהיא

 םיניא ץלַא רע טביילברַאפ ,ןעהערד טינ םהיא לָאז ןעמ טייז רעכלעוו

 ךייא לָאז ןעמ יװ ,ךייא טימ ןייז טעװ ױזַא ."לוגס; ַא ,םרָאפ ןעבלעז

 ןוא ןעהערד טינ ךייא טלָאז רהיא יװ ןוא ןעפרַאוו ןוא ןעהערד טינ

 .(רעוועלעל דוד 'ר) .ןעדיא ןעביילברַאפ ץלַא רהיא טעוװ ,ןעפרַאוװ

 (.ח .טי) ודחי םעה לכ ונעיו

 טפערט'ס יו טקנוּפ ."ודחי, ןעירשעגסיוא טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד

 "עג ייז ןופ רענייא ןוא ןעמַאזוצ ןעשנעמ אתורבח ַא ןעהעטש'ס ,לָאמַא

 --- "ודחיג ,סיוא עדנעײטשמורַא יד ןעיירש ,האיצמ  ַא גנילצולּפ טניפ

 ױזַא ,האיצמ רעד ןיא קלח ַא ןעליוו ןוא םיפתוש עכיילג ןענייז רימ

 רעדעי --- "ודחי, ןעירשעגסיוא הרותה תלבק רַאפ ןעדיא יד ןעבָאה

 ריאמ לאיחי 'ר) .הרות ס'טָאג ןיא קלח ַא ןעבָאה טלָאװעג טָאה דיא

 ,(רעינינַאטסָאג
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 ,"ןדחי, ןעטייוצ םוצ טגָאזעג טָאה רענייא ,"םעה לכ ונעיו;
 ןוא ןעבעל םולשב ריִמָאל ,תורבחתה ןיא ןעמַאזוצ ןעטלַאה ךיז רימאל
 ,(רמתיא תרמשמ) .תודחא ןיא

 (.ט .טי) השמ לא 'ד רמאיו

 -טקלָאפ ןפיוא ,טושּפ ריד טימ ןעדער ןעמוק ןנעה בעב לעװ ךיא
 לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ידכ "םעה עמשי רובעב, ,ןושל ןעכילמיט
 -עשזָאק) .ריד טימ דער ךיא סָאװ ,ךמע ירבדב ,ןהעטשרַאפ ןוא ןערעה
 ,(דיגמ רעצינ

 (.ט .טי) השמ דגיו

 סָאד זַא ,םעה ירבד תא ,ע"שגבר םעד טלהעצרעד טָאה השמ
 "לא םעד ןעגעוו רָאנ ,"'ד לא; זיא ,קלָאפ ןופ ןעדער ןוא ןעסעומש
 .(רעווישטידרעב) .ןעגיטכעמ

 (זי .טי) הנחמה-ןמ םיהלאה תארקל םעה-תא השמ אצויו
 ם'ניא ןענייז ןעדיא יד זַא ,שרדמ רעד טגָאז קוסּפ םעד ףיוא

 -ףיוא ייז טָאה השמ זַא ,ןעפָאלשעג קַאמשעג ױזַא ,הרות ןתמ ןופ גָאט
 ,יניס גרַאב םוצ טכַארבעג ןוא טקעװעג

 יוגו םינהכ תכלממ , םעד ףיוא ןעטכַארט וצ ױזַא הלילח ---
 -ידרעב רעד ,רשוי-ץילמ רעשידיא רעסיורג רעד טָאה -- "שודק
 ןעבָאה יז ןעוו ,גָאט ם'ניא זַא -- שרדמ םעד טרעפטנערַאפ ,רעווישט
 ןעלַאפעגנירַא ייז ןענייז הרות יד ןייז לבקמ ןעפרַאד ייז ,טסואוועג
 יז טָאה השמ זַא ,ןעפָאלשעג קַאמשעג ױזַא ןענייז ,תולצע ַאזַא ןיא
 ם'נופ .םימש םשל ןעוועג זיא הנוכ רעייז .ןעקעוופיוא טזומעג
 וצ תונכה ןעכַאמ ןיא ןעטלַאהעג ייז ןעבָאה ,ןויס ןיא גָאט ןעטייווצ
 טרעטַאמרַאפ ױזַא ןעגנוטײרַאברָאפ יד ןופ ייז ןענייז .הרותה-תלבק
 לבקמ ןענעק טינ ןעלעוו יז זַא ,ןעקָארשעג ךיז ןעבָאה יז זַא ,ןערָאװעג
  ףָאלש םעד טצונַאב ייז ןעבָאה .ןעקנַאדעג ערָאלק טימ הרות יד ןייז
 -טנעצנָאק ןענעק וצ ,ןערעוו טרעטיילעגסיוא ןעלָאז תוחומ ערעייז זַא
 ץ'רעטנוא ןהעטש תונויער ערָאלק טימ ןוא תובשחמ ערעייז ןעריר
 ,הרות יד ןייז וצ לבקמ יניס גרַאב
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 ,.חי .טי) ןשבכה ןשעכ ונשע לע

 ןעטכידעג ַאזַא טפרַאדַאב הרות ןתמ תעב ןעמ טָאה סָאװ וצ

 | ? ךיור ןעגידנעוויוא-ךלַאק

 ןעבָאה סָאװ ,לארשי-יאנוש יד ןופ ןעגיוא יד ןעדנעלברַאפ וצ ---

 ,"עמשנו השענק רעפטנע סנעדיא יד טרעהרעד ןעבָאה .ייז יו ףכית

 .קלָאפ עשידיא סָאד ןעגעג האנש רעגיטפיג טימ ןענערב ןעביוהעגנָא

 ,(ם"ירה ישודיז)

 (גכ .טינ יניס רה לא תולעל םעה לכוי אל
 יוויצ רעד זַא ,טבױלגעג רע טָאה ,הגרדמ עכיוה ס'השמ טיול

 יד רַאפ ךילגעממוא טכַאמעג טָאה ,גרַאב םוצ טנעָאנ ןהעג וצ טינ 'ד

 יוויצ ןייד --- םעה לכוי אל .גרַאב םוצ ךיז ןערעטנעענרעד וצ ןעדיא

 קלָאפ ןעשיווצ טנַאװ ענרעזייא ןַא יװ זיא ,"ושדקו רהה תא לבגה;

 | .גרַאב ןוא

 זָאל ,דר ךל ,השמ וצ טגָאזעג ת"ישה טָאה --- 'ד וילא רמאיו

 וטסעװ .קלָאפ ןופ בצמ םוצ הגרדמ רעכיוה ןייד ןופ רעטנורַא ךיד

 ,ךילגעמ ץנַאג זיא ,"לכוי אלע טסגָאז וד סָאװ סָאד זַא ,ןהעטשרַאּפ

 ילַא םעהו םינהכהוא ןייז ריהזמ לָאמַאכָאנ קלָאפ סָאד זומ ןעמ ןוא

 | .(רעווישטידרעב) ."'ד לא תולעל וסרהי

 השמ טָאה תווינע סיורג ןייז בילוצ --- תולעל םעה לכוי אל

 הגרדמ רעכיילג ַא ףיוא םהיא טימ ןעהעטש ןעדיא עלַא זַא ןעטלַאהעג

 יַאפנייא רָאג טעװ דיא ןעכלעוו ןהעטשרַאפ טנָאקעג טינ טָאה רע ןוא

 טָאה .ע"שבר ןופ לעּפַאב םעד ףיוא ןייז וצ רבוע ןויער ןיא ןעל

 ןייד ןופ רעטנורַא רעדינ .השמ -- "דר ךל, :טגָאזעג טָאג םהיא

 יויצ םעד .וד יװ ןענייז ןעדיא עלַא טינ זַא ,ןהעז וטסעװ ,הגרדמ

 ןעבָאה ךָאנ ערעדנַא ןעפרַאד ,טייקגיניילק ַא רַאפ טסטלַאה וד סָאװ

 ,(רעקצָאק) .הרהזַא עגנערטש ַא

 (.ב .כ) ךיהלא 'ד יכנא

 דמלל השמל הּפ ןוחתּפ ןתיל ?ךיהלא דיחי ןושלב רמא המלו

 .(י"שר) לגעה השעמב אירוגינס

 זיא רע זַא ,עמשמ תמאב יוויצ רעד זיא ,השק ךָאד רעבָא זיא סע

 ? לארשי ללכ ףיוא לח
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 ןופ םירביא עלַא ללוכ זיא שנעמ ם'נופ ּפָאק רעד יו טקנופ ---
 גיטיונ טינ זיא ,ןעשנעמ ַא ןעגָאז סעּפע ליוװ ןעמ זַא ,ףוג ןעכילשנעמ
 סָאד ,ּפָאק םוצ סע טגָאז ןעמ רָאנ ,רעדנוזַאב רבא ןעדעי ןעגָאז וצ
 52 ללוכ לארשיב גהנמ רעד זיא יֹזַא .שנעמ רעצנַאג רעד זיא
 ןושלב ךיהלא ן'השמ וצ טגָאזעג טָאה ת"ישה וליפא רעבירעד ,לארשי
 ,השמ לייוו ,ןעדיא עלַא וצ טגָאזעג סָאד טלָאװ רע יו ךיילג זיא ,דיחי

 ריאמ לאיחי 'ר) ,לארשי ללכ ןעצנַאג ם'נופ שאר רעד ןעוועג זיא |
 ,(רענינַאטסָאג

 ןייק טינ טָאה סָאװ רעד לייוו ,יויצ ןושל ןייק טינ זיא יכנָא
 ,(ןהכה קודצ 'ר) .יוויצ ןייק ךייש טינ ךָאד זיא ,הנומא

 (.ד .כ) לסּפ ךל השעת אל

 םינופ ּפָא טינ ךיֹז לייט .לֹוסּפ ןייק רַאפ טינ ןיילַא ךיד ךַאמ |
 סנעטייוורעדנופ טינ ךיז טלַאה ןוא ךַאז רעדעי ףיוא טינ גירק .רובצ
 .(רענילרַאק ןרהא 'ר) .ןעטײברַא עש'להק ןופ

 (ז .כ) אושל ךיהלא 'ד-םש-תא אשת אל

 ,ןעבעגרַאפ אטח רעד טרעו ,הבושת טוט ןעמ זַא ,תוריבע ערעדנַא
 הקני אל יכ; ,הרות יד טגָאז אוש תעובש ןופ הריבע רעד ייב זיולב
 יד ךילטנעגייא זיא סָאװ טימ -- "אושל ומש תא אשי רשא תא 'ד
 ? תוריבע ערעדנַא ןופ רעברַאה הריבע עגיזָאד

 -רַאפ טרעוו ,ריזח טסע רע ,טגידניז שנעמ ַא ןעוו ,לשמל ---
 . זַא ,ריזח ןעסעגעג טָאה ינולּפ ןב ינולּפ ,תונורכזה רפס ןיא ןעבירש
 .תונורכזה רפס ם'נופ טקעמעגסיוא אטח רעד טרעוװ ,הבושת טוט רע
 תונורכזה רפס ןיא טרעװ ,אוש תצובש ַא טרעװש סָאװ רעד רעבָא
 ס'טָאג טימ שלַאפ ןערָאװשעג טָאה ינולּפ ןב ינולּפ זַא ,ןעבירשרַאפ
 ,ןערעוו טקעמעגסיוא טינ הריבע יד ןעק ,הבושת טוט רע וליפא ,ןעמָאנ
 -שימערּפ ?'ריאמ 'ר) .ןעקעמסיוא טינ ןעמ רָאט ןעמָאנ ס'טָאג לייוו
 (רענַאיל

 (ח .כ) תבשה םוי תא רוכז

 ןעקנעדעג וטסלָאז ,ןעטײברַא טסעוו וד סָאװ געט סקעז עצנַאג יד
 -י .,(רמתיא תרמשמ) ."ושדקלק -- תבש גָאט םעד
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 ןעקנעדעג ןטסלָאז ךָאװ רעד ןיא גָאט ןעדעי -- -םוי תא רוכז

 .(רעווישטידרעב) .תבש םעד

 ,"לארשיל הרות הנתנ תבשב םידומ לכה; ןעגָאז ל"זח יד סָאװ סָאד

 טרעװ ,טמוק תבש גָאט רעד ןעװ זַא ,ןעגָאז וצ טניימעג ייז ןעבָאה

 סקעז עדנעמוק יד רַאֿפ ןעדיא יד וצ ןעבעגעג יינספיוא הרות יד

 ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) .ךָאװ רעד ןיא געט

 (.די .כ) דומחת אל

 ואל רעד : רדנסכלאמ ךינעה 'ר טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 ,ץרַאה ןעכילשנעמ ם'גיא גיגנעהּפָא ןעצנַאגניא ךָאד זיא ,דומחת אל ןופ

 ךָאד זיא ץרַאה סָאד ? בלה תדמח ףיוא ואל ַא ךייש סָאד זיא ױזַא יו

 וצ תלוכיב טינ בור סָאד ךָאד זיא שנעמ רעד ןוא ךיז רַאפ תיבה-לעב

 | ? ןערילָארטנָאק
 טָאה -- בלה תדמח ףיוא ואל ַא דומחת-אל רעד זיא יאדוװַא ---

 ןענעק ףרַאד שנעמ רעד ןוא ,טרעפטנעעגּפָא רערעדנסכלַא רעד םהיא

 ןַאמ-ספרָאד ןעגיד'משוגמ ַא יו טקנוּפ לייוו ,ןערילָארטנָאק ץרַאה סָאד

 ,ךלמ-תב ַא טימ ןעבָאה וצ הנותח ןויער ןפיוא ןעמוק טינ לָאמנייק ןעק

 גנוטסולג ןייק ןעמוק טינ לָאמניײק ץרַאה ןעכילשנעמ םוצ ףרַאד ױזַא
 .סדמערפ וצ קשח ןוא

 (.די .כ) ךערל רשא לכו

 'ר) ."ךומכ ךערל תבהאו, ןעכַאמ "לכו, ןופ תובית ישאר יד

 .(ץיוורוה רשֲא

 תאו ,םידיּפלה תאו ,תולוקה-תא םיאור םעה לכו

 (וט .כ) ןשע רהה

 ןעמַאלפ יד ,תולֹוק יד ןהעזעג טָאה לאושי קלָאפ עצנַאג סָאד

 קלָאפ סָאד טָאה ,ועוניו םעה אריו .ךיור ןיא גרַאב םעד ןוא רעייפ

 ןענַאטשעג זיא ןוא קוחרמ ודמעיו ,טלעקָאשעג ךיז דחּפ סיורג ןופ

 טינ טָאה רעבָא השמ -- לפרעה לא שגנ השמו .סנעטייוורעדנופ

 -ָאשעג טינ ךיז טָאה רע ,ךיור ןוא ןעמַאלפ ,תולוק יד ףיוא טקוקעג

 ןעטכידעג םוצ ךיז רע טָאה טרעטנעענרעד ,סנעטייוו רעד ןופ טלעק
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 םש רשא ,ץַאלּפ םעד וצ ןעפָאלעג רע זיא ןיירַא רעייפ ןיא ,ןַאמוט
 | ,(ןילבולמ יבר) .םיהלאה

 ןהעזעג זיולב טָאה קלָאפ סָאד -- תולוקה תא םיאור םעה לכו

 (רעקצָאק) .רהעמ טינ רעבָא ,םיקרבו תולוק יד ,תוינוצח סָאד

 (.וט .כ) קוחרב ודמעיו ועוניו םעה אריו

 ,ןעקָארשרעד ךיז ןעבָאה ןעדיא יד זַא ,עמשמ זיא קוסּפ םעד ןופ
 לכ אלמ; ןעוו ,ךילגעמ סָאד זיא ױזַא יו ,ןעטלַאהַאב ךיז ייז ןעבָאה
 "עג ןעדיא יד ןעבָאה ױזַא יו ָאט ,"ויניע דגנמ רתסנ ןיאו ,ודובכ ץרָאה
 ? ת"ישה רַאפ ןעטלַאהַאב ךיז טנעק

 ןימאמ ַא זיא רענייא ,הנומא ןיא ןַארַאפ ןענייז תוגרדמ ייווצ ---
 ןימאמ ַאזַא .רע טביולג ,רעדנואוו ַא ,סנ ַא טהעז רע ,תפומה דצמ
 ,הנמא ינטקמ זיא

 טָאה רָאנ ,תפומ ןייק גידנעהעז טינ ןימאמ ַא זיא ,רעטייווצ ַא
 -ערג ַא ןופ זיא ,ךיז טהעטשרַאפ ,הנומא ַאזַא ,ת"ישה ןיא המילש הנומא
 ,הגרדמ רעסס

 טָאה קלָאפ סָאד ."ועוניו םעה אריו  הרות יד זנוא טלהעצרעד
 םינימאמ ןערָאװעג ןוא ןערָאװעג לעּפתנ ייז ןענייז ,םיתפומ יד ןהעזרעד
 -ַאב ייז טָאה ת"ישה סָאװ ,םיתפומו תותוא ,םיקרבו תולוק יד תמחמ

 "ילז הנומא ַאזַא ךרוד ןוא "קוחרמ ודמעיו/ .הרות ןתמ תעב ןעזיוו

 ןופ הגרדמ רעד וצ טכיירגרעד ןעבָאה וצ ןופ טייוו ןענַאטשעג ייז ןענ
 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .הנומא רע'תמא

 ודמעיו ,תועונת ןעװַארּפ ןעביױהעגנָא ןעבָאה ןעדיא יד --- ועוניו
 ןהֶא ,תועונת ןהָא ,השמו .סנעטייוורעדנופ ןעבילבעג ייז ןענייז ,קוחרמ
 ,(רעקצָאק) ,לפרעה לא שגנ ,תונכה

 ארובה תלודג ןהעזרעד טָאה קלָאפ סָאד ןעוו --- ועוניו םעה אריו
 ןופ ןענייז ייז טייוו יו ,ןענַאטשרַאפ טשרע ייז ןעבָאה ,קוחרמ ודמעיו
 ,(רעילָאּפינַאה אשוז 'ר) .ארובה תדובע

 (זי .כ) םיהלאה אב םכתא תוסנ רובעבל יכ

 יניס גרַאב ןפיוא ןעמוקעג ןיילַא זיא ע"שבר רעד סָאװ םעד טימי

 יד ךיז ןעבָאה ,"םירחא םיהלא ךל היהי אל; ןוא ,"יכנָא; טגָאזעג ןוא
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 לק רעד וליפא ,ץרַאה ןעשידיא ןעדעי ןיא טצירקעגנייא ףיט רעטרעוו

 הנומא ןייז ןעטייבוצסיוא ןויסנ ַא וצ טלעטשעג טרעוו רע זַא ,םילקבש

 שודיק לע ןייז וצ שפנ רסומ ךיז טיירג רע זיא ירערעדנַא ןַא רַאפ

 .(רעווישטידרעב) .םשח

 .טי .כ) םכמע יתרבד םימשה ןמ יכ םתיאר םתא

 קסע תופתוש ַא ןעכַאמ רימ ,ןעדיא יד וצ טגָאזעג טָאה לוכיבכ

 טלָאז רהיא ,"יתא ןושעת אל, גנַאלרַאפ רעכילקירדסיוא ןיימ זיא'ס ןוא

 ןייז רע געמ "ףסכ יהלא; ,ףתוש ַא ךָאנ תופתוש ןיא ןעמענ ןיירַא טינ

 רענעדלָאג ַא וליפא ןייז רע געמ "בהז יהלאו ףתוש רענרעבליז ַא

 "גײרַא טינ תופתוש רעזנוא ןיא רהיא טלָאז "םכל ושעת אל; ףתוש

 .(רעקצָאק) .ןעמענ

 (ב .ב) בהז יהלאו ףסכ יהלא יתא ןושעת אל

 טימ ןעשנעב ךיד לָאז רע ידכ ,ן'יבר םוצ ןעמוק טינ טסלָאז

 המדא חבזמ, .רעבליז ןוא דלָאג ךס ַא ןעגָאמרַאפ טסלָאז ,תורישע

 / ,תווינע ןוא םימש תארי ןענרעל ןעמוק וטסלָאז ן'יבר םוצ ,?יל השעת

 .רעוװָאקישזד על'עשוהי 'ר) .ארובה תדובעל םירקיע ןענייז ייז סָאװ

 ןייק רימ טימ טינ ךַאמ --- בהז יהלאו ףסכ יהלא יתא ןושעת אל

 ןייק טינ היצ ,טייקכילטעג ןופ םיקסע ןייק טינ ךַאמ ,ןעטפעשעג-דלעג

 יָאלַאז ןרחא בקעי 'ר) .םימש-תארי ןוא טייקמורפ ןייד ןופ הסנרפ

 .(רעניש

 ,גיצנַאד ןיא ןעטלַאהעגפיוא ךיז טָאה םנוב 'ר יבר רעד תעב

 שידיא ש'הנכש ַא ןיא ןהעגוצנײרַא ןעמוקעגסיוא לָאמנייא םהיא ןיא

 "רעד ,רעטשַאררעביא ןַא ,רעמערק רעד .ןעפיוקוצנייא סעּפע טפעשעג

 יבר רעד סָאװ ,לעקיטרַא םעד רַאפ טָאה ,םנוב 'ר ץיבר םעד גידנעעז

 ,חקמ ןעגיליב רהעז ַא ןעטעבעג ,טגנַאלרַאפ טָאה

 םנוב 'ר יבר רעד טָאה -- ?גיליב ױזַא סעּפע סָאװ רַאפ ---

 ,רעמערק םעד טגערפעג

 ,רהיא יװ םימש-אריו םכח-דימלת ַאזַא ,היכז יד בָאה ךיא זַא ---

 חקמב ןעבעג ךיוא ?עקיטרַא סָאד ךיא ליוװ ,םָארק ןיא רימ ייב ןעבָאה וצ

 ,הושה
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 טָאה --- ןעפיוק טינ ךייא ייב לעקיטרַא סָאד עקַאט ךיא לעװ ---

 טינ ןיב ךיא לייו -- טרעפטנעעגּפָא רע'זנורב ַא םנֹוב 'ר יבר רעד

 רָאנ ,םימש תארי ןוא תונדמל ןיימ רָאפ ןעפיוק ןעמוקעגניירַא ךייא וצ

 ,דלעג רַאפ --- ןעפיוק עֶלַא יו

 (.אכ .כ) יל השעת המדא חבזמ

 סעמעװ ,שנעמ רעד : "המדא חבזמ; ַא רַאפ ךיז וטסלָאז ןעכַאמ
 תניחבב ךיז ןעטלַאה גידנעטש ףרָאד ,דרע רעד ןופ טמוק ףַאשַאב

 בירקמ -- ךיתולוע תא וילע תחבוו .תולפש תניחבב ,"המדא חבזמ,

 בקעי 'ר) .תואג ןייד ,תולוע ענייד ,המדא חבזמ ןייד ףיוא וטסלָאז ןייז

 ,(רעסַאקרעשט לארשי

 (בכ .כ) הללחתו הילע תפנה ךברח יכ

 "ייז-ייוצ ַא --- תויפיּפ ברח ַא יװ זיא ןעסיוו וטסלָאז ליומ ןייד

 "נָאק ,הללחתו ,ליומ ןייד רָאנ וטסנעפע -- תפנה ,דרעוװש עפרַאש גיט

 "טעג זיא סָאװ סעלַא ןעכעװשרַאפ ,גנוצ ןייד טימ ,רוביד ןייד טימ וטס

 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .ןעשנעמ םייב רעייט ןוא גילייה זיא סָאװ ,ךיל

 ןענעװַאד טסעװ וד ןעו -- ?'יל השעת םינבא חבזמ םאו;

 הנבת אל, ,דומע םעד רַאפ ("טינבא; ןעפורעגנָא ןערעוו תויתוא ידו

 ןעגָאז ,ןעקַאהמורַא טינ הליפתה תויתוא יד וטסלָאז ,"תיזג ןהתא

 -תמ יד ןערעוו וצ ןעלעפעג ידכ ,ייז ןעלזיירק רעדָא ,רעטרעיוו עבלַאה

 "ָּשִצ םיִרָא יױזַא ליוו -- הללחתו הילע תפנה ךברחה יכ ..םיללּפ

 ם'נופ ןוא תויתוא יד ןופ טייקגילייח יד טסכעוװשרַאפ ןוא וטסא'גרח

 ,(רעוועסָאס ל"מר) .ןענעװַאד

 הלגת אל רשא יחבזמ לע תולעמב הלעת אלו

 (.גכ .כ) וילע ךתורע

 ןברק ַא טכַארבעג טָאה דיא רעד ןעװ ,שדקמה ימיב ,עודיכ
 ןעועג הדותמ ךיז טָאה אטוח רעד סָאװ הרּפכ רקיע רעד ןעוועג זיא
 -- ךילכעזטּפיוה .תוריבע ענייז ףיוא טַאהעג חטרח טָאה ,ןהכ ןרַאפ
 ןעבָאה רימ זַא טנייה .תווינע ןייז ,תולפש ןייז ןעזיװעגסױרַא רע טָאה

 ,ןכ-לע .ןברק םוקמב הלפתו הרות זיא ,ןברק ,חבזמ ,שדקמ ןייק טטיג |
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 ןויער םעד ןעבָאה רע ףרַאד ,טנרעל רעדָא טנעװַאד שנעמ ַא ןעוו
 רע יװ טקנוּפ ,הרבו הכז ןייז לָאז ןענרעל ןייז ןוא הליפת ןייז זַא
 .ןברק ַא ןעוועג בירקמ טלָאװ

 לע תולעמב הלעת אלו; .קוסּפ ם'נופ הנוכ יד זיא סָאד טָא

 טינ ןעװַאד ,דמוע התא ימ ינפל עד ,ןענעװַאד םעד תעב --- "יחבזמ
 וד זַא ,ױזַא םיער םישעמ ענייד ףיוא טרחתמ ךיז ייז .תואג טימ
 ךתורע הלגת אל רשא, ידכ ,טייקגיטשינ ענעגייא יד ןעליפרעד טסלָאז
 ןעטלַאה ,דומיל רעדָא הליפתה תעשב טסעוו וד ביוא לייוו --- "וילע
 ,תובשחמ עגיד'הוואג ענייד ןערעוו טקעלּפטנַא טעװ ,גיד'הוואג ךיז
 ןעשנעמ ,ןייז לבלבמ ךיד ןעלעוו תונויער יד ,םישעמ עטכעלש ענייד
 ,השוב ןייד ןוא הּפרח ןייד ןייז טעװ סָאד ןוא ןעקרעמַאב סע ןעלעוו

 .(רענישזיר לארשי 'ר)

 ,רעצישּפָאר ילתפנ 'ר רַאפ טגָאלקַאב לָאמַא ךיז טָאה ןַאמרעגנוי ַא
 ןיא רדסכ םהיא ןעכירק ןעקנַאדעג עגידניז עניירמוא ,תורז תובשחמ זַא
 םהיא טָאה .הנווכב ןענעװַאד וצ רעווש םהיא זיא'ס ןוא ןיײרַא ּפָאק
 : טרעפטנעעגּפָא יֹוזַא רעצישּפָאר רעד

 ןָאטרַאפ דימת זיא סָאװ שנעמ ַא זַא ,ןעניימ תורז תובשחמ ---
 ערה-רצי רעד זַא ,לָאמַא טפערט'ס רָאנ ,תונויער עגילייה עכיוה ןיא
 -עג עניירמוא עגיטייז ךרוד חומ ןעכילשנעמ ןיא ןיירַא ךיז טּפַאכ
 סָאד -- טניואוועגוצ טינ ןיטולחל זיא שנעמ רעד עכלעוו וצ ,ןעקנַאד
 | .תורז תובשחמ טסייה

 ינײרַא געט עצנַאג טזיב ,סיוא רימ טזייוו ,ןַאמרעגנוי ,רעבָא וד
 יָאד יד ךָאד ןענייז ,םישוח ענייד עלַא טימ תורז תובשחמ ןיא ןָאטעג
 תובשחמ ןייק טינ ירמגל ריד ייב ןעקנַאדעג עגידניז עניירמוא עגיז
 ...תורז

 ןופ טלַאה סָאװ שנעמ רעד -- יחבזמ לע תולעמב הלעת אלו

 ענייז הלגתנ םירָא ױזַא ןערעוו ,תולעמ ענייז טימ ךיז טמהירַאב ,ךיז

 םעונ) .גיטנעק ןערעלעפ ענייז ןערעוו ,תואג ןייז ךרוד .תונורסח

 ,(ךלמילא



 / םיטפשמ
 (.א .אכ) םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו

 ָאד זיא י"שר .(י"שר) םדָאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלשכ
 ןעטיהוצּפָא גנוגנערטשנָא ַאזַא ןעכַאמ תוחפל לָאז שנעמ ַא זַא זמרמ
 ןֶא ךיז טגנערטש רע יװ טקנופ הרות רעד ןופ םיניד ןוא תווצמ יד
 ל"מר) .תיב ינב ענייז ןוא םהיא רַאפ ןעסע םוצ שיט םייב ןייז לָאז סע
 ,(רעװעסָאס

 ןיא קסוע טינ זיא סָאװ שנעמ רעד וליפא --- םיטּפשמה הלאו
 ךורעה ןחלשכ ,םהיא רַאפ ןייז דימת םיטּפשמ יד ןעפרַאד ,םיטּפשמ
 ,(תמא תפש) .ןעגנורהיפפיוא ןוא ןעגנולדנַאה ענייז ןיא לוכאל ןכומו

 םינושארה המ .םינושארה לע ףיסומ הלאו -- םיטּפשמה הלאו

 ,(י"שר) יניסמ הלא ףַא ,יניסמ

 ךיז ןיא טפָא ןעבָאה םיטּפשמ תויה ,ןעניימ טינ לָאז ןעמ ידכ

 "ירעד ייז ןענייז ,לכש ןטיול ןעטלַאהעגסיוא ןענייז ,ןעוויטָאמ עשיגָאל

 ןעגנוסַאפרַאפ עכילשנעמ רָאנ ,ןעלעפַאב עכילטעג ןייק טשינ רעב

 ערעדנַא יד יוװ ױזַא ,"יניסמ םינושארה המ/; תודע הרות יד זנוא טגָאז

 "שמו םיקח יד ךיוא ןענייז ױזַא ,"יניסמ הלא ףַא? ,יניסמ ןענייז תווצמ

 ױזַא לייו טינ ןייז םייקמ ןוא ןעסיה ייז ףרַאד ןעמ ןוא יניסמ םיטּפ

 יויצ רעד ןזיא ױזַא לייו ,ךילקירדסיוא רָאנ ,בייחמ לכש רעד זיא

 (ם"ירה ישודיח) .ךרבתי םשה ןופ ןוצר רעד ןוא

 ,(ן| .אכ) עצרמב ונזא-תא וינדא עצרו

 סָאװ רָאפ .(י"שר) ? ףוגבש םירביא ראש לכמ עצרהל ןזא האר המ

 הבנג יד ןעמענ סָאװ טנעה יד ןופ גידלוש רהעמ רעיוא סָאד עקַאט זיא

 ? ןענע'בנג ןעהעג סָאװ סיפ יד ןוא

21 



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 212

 ןופ םיצפח ערעייז טיחעג ןעשנעמ ןעבָאה הרות ןתמ םדוק ---
 הרות ןתמ רחאל .ןענע בנג וצ טַאהעג ארומ ןעבָאה םיבנג ןוא הכנג
 אל; טגָאזעגנָא טָאה הרות יד תויח ,ןעוועג בשיימ ךיז םיבנג יד ןעבָאה
 טָאברַאפ םעד ףיוא ןעציטש ךיז יאדווא טציא ןעשנעמ ןעלעוו ,"בונגת

 ךיז ייז ןעבָאה ,םיצפח ערעייז ןעטיה סינ רעמ ןעלעוו ןוא הרות רעד ןופ

 -יוהעגנָא ןעבָאה םיבנג יד סָאװ סָאד זַא ,אצמנ .ןענע'בנג טזָאלעגסױרַא
 ךלהו ,בונגת אל יניס רה לע העמשש ןזוא; תמחמ זיא ,ןענע'בנג ןעב
 .(רעגרובשלָאקינ עקלעמש 'ר) "!עצרת --- בנגו

 ,י"שר) ,לאמש לש אלא וניא וא ,תינמיה --- ֹונזָא תא וינדא עצרו
 ? רעיוא עקניל סָאד אקוד י"שר טניימ סָאװרַאפ

 רעד טגָאז ,"והיּפ תוקישנמ ינקשי , םירישה ריש ןיא קוסּפ ןפיוא

 .""לארשי לש ןלאמשל ה"בקה לש ונימימ אצוי רובדה היה, שרדמ
 ןעוועג עקַאט זיא ,"בונגת אל יניס רה לע העמשש ןזוא , רעד זַא ,אצמנ
 עקניל סָאד אקוד זַא ,י"שר טניימ רעבירעד .רעיוא עקניל סָאד
 ,(לשעה 'ר יבר) . ןערעוו טרעיובעג לָאז רעיוא

 סָאד זיא סָאװ ,"בונגת אל; טרעהעג טָאה רעוא סָאד זַא ןוא
 ?ןעגלָאפ טינ ליוו שנעמ רעד זַא ,גידלוש רעוא

 זיא ,טרעה ןעמ סָאװ סָאד ןעגלָאפ טינ ליוו ןעמ ביוא רָאנ ---
 ןעגלָאפ ןעלעוו טינ ןוא ןערעה רַאפ לייוו ,ןערעה וצ טינ.דלַאב רעכיילג
 ,(תמא תפש) .רעיוא סָאד ןערעיוב וצ טמוק

 (.טי .אכ) ותנעשמ לע ץוחב ךלהתהו םוקי םא
 ףיוא טגָאז שרדמ רעד יו ,רשוע ןַא טרעוו דיא ַא ביוא ,םוקי םא

 ,םדֶָא לש ונוממ והז ,םהילגרב רשא םוקיה לכ תאו; קוסּפ םעד

 "ידיא רעד ןופ סױרַא טהעג ןוא ,ץוחב ךלהתהו ,"וילגר לע ודימעמש

 ןייז זַא טביולג ןוא טָאג ןייז ןוא קלאפ ןייז טסעגרַאפ ,הנחמ רעש

 ןעטייקגיאעפ ענייז בילוצ ,"ותנעשמ לע; ןעברָאװרעד רע טָאה תורישע

 תא יל השע ידי םצועו יחכ; זַאי טקנעד רע ןוא .לכש ןוא המכח

 סָאד טלעמַָאזעגנָא רע טָאה ,טנַאלַאט ןוא חכ ןייז טימ ."הזה ליחה

 .תורישע

 ףיוא קנַארק ,ןכוסמ הלוח ַא זיא ,הרות יד זנוא טגָאז ,דיא ַאזַא

 וצ ןעביוהנָא ךיז ןהעז לענש ןומ רע ,/הכמה הקנוע .םירביא עּלַא

 "ּפִא ךַאבענ ןעק דיא רעד ,ךילרהעפעג זיא תאלוח יד לייוו ,ןערירוק

 וצ האופר עגיצנייא יד ,דיא סיוא ןעביילב ןוא ןעצנַאגניא ןעברַאטש
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 הבושת ןעביױהנָא דימו ףכית לָאז רע ,"ותבש קר; ,זיא תַאלוח ַאזַא

 "נָא לָאז רע ,ןתי; .רעטעּפש ףיוא ןעגיײלּפָא טינ הלילחו סח ,ןָאט

 "נַארק ,עמירָא ןעפלעה .םידסח תולימג ןָאט ןוא הקדצ ןעבעג ןעביוה

 םורַא ױזַא ,"אּפרי אפרו, ןעבעג ןיא ןעטלַאה רדסכ .םימותי ןוא עק

 זַא ,ןעפיירגַאב טעװ ןוא תאלוח ןייז ןופ ןערעוװ טלייהעגסיוא רע טעוװו

 ןוא המכח ןייז טינ ןעלמַאזנָא ןעפלָאהעג טָאג םהיא טָאה תורישע ןייז

 ףרַאד ןוא דיא ַא טכיילב דיא ַא זַא ןעסיוו טעװ רע ןוא ,טייקגיהעפ

 .(רענישזיר לארשי) .ןעדיא ןעשיווצ ןעטלַאה ךיז

 ןעמונעג טָאה רעכלעוו ,בוט בל ַא ,דיא ַא וועשטידרעב ןיא ןעוועג
 -יטָאטש יד ןיא טרפב ,םינינע עש'להק עלַא ןיא סערעטניא ןעסיורג ַא

 ןַא ןערָאװעג זיא דיא רעד זַא ,טריסַאּפ טָאה .הקדצ לש תודסומ עש

 טָאה רע ,ןצמק רעסיױרג ַא גנושַאררעביא סנעמעלַא וצ ןוא רשוע

 הקדצ לש רבד םוש ןייק רַאפ הטורּפ ןייק ןערעייטשייב טלָאװעג טינ

 שידיא ש'להק טימ ךיז ןעריסערעטניארַאפ טרעהעגפיוא ללּפב טָאה ןוא

 .ןעבעל
 טָאה ,ריבג םעד ךיז וצ ןעדַאלעגנייא רעווישטידרעב רעד טָאה

 ןעגעו םהיא טימ טסעומשעג ,תופי םינּפ רנסב ןעמונעגפיוא םהיא

 ןרעביא קירוצ ןוא ןיה םהיא טימ גידנעדיצַאּפש .םינינע עכילטלעוו

 -סױרַא ,רעטסנעפ םייב םהיא טימ טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ,בוטש

 רעד טָאה ,סעומש ןעטימניא ,טדערעג ןוא ןעביוש יד ךרוד טקוקעג
 םהיא טרהיפעגוצ ,טנַאה םייב ריבג םעד ןעמונעגנָא רעווישטידרעב
 : םהיא וצ טגָאזעג ןוא טנַאװ ןפיוא ןעגנַאהעג טָאה סָאװ לעגיּפש םוצ

 יּפש ןופ זָאלג סָאד ןוא רעטסנעפ ןופ זָאלג סָאד : טסהעז וד ---

 רעבָא זיא סיורג יװ .לַאירעטַאמ ןעבלעז ם'גופ טכַאמעג ןענייז לעג

 -נעמ ךס ַא ןעמ טהעז ,רעטסנעפ ןופ זָאלג ןכרוד ןעמ טקוק .לדבה רעד

 ענעגייא יד יו רהעמ טינ ןעמ טהעז לעגיּפש ןיא ןײרַא ןעמ טקוק ,ןעש
 | ,טלַאטשעג

 ףיוא זיא לעגיּפש ןופ זָאלג סָאד לייו ? םעד ןופ חבס יד וטסייוו
 רעדָא דלָאג ןופ ביוטש טימ ןערָאװעג טקעדרַאפ טייז רעטייווצ רעד
 סָאװ ,לדבה ןעסיורג םעד סָאד טכַאמ בױטש רעד טָא ןוא רעכליז
 סע .דלעג ןופ חכ רעד ןיא סָאד ,זָאלג עצנַאג סָאד טרעדנערַאפ

 ענעגייא סָאד ץוח ,ןהעז וצ טינ םענייק שנעמ ןופ ןעגיוא יד טדנעלברַאפ

 ,םינמ
 ,רשוע ןַא ןערָאװעג טזיב וד ןוא ,דלעג טַאהעג טסָאה וד רעדייא

 ,טױנ רעייז טליפעג טסָאה ןעשנעמ ערעדנַא ןהעזעג ךיוא וטסָאה
 ,ט'הגאד'עג וטסָאה ןעגעוו טרעייז רַאפ .ןעפלעה וצ ייז טכוזעג וטסָאה
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 טינ ןיוש וטסליפ ,תורישע טימ טקילגַאב ךיד טָאה טָאג זַא רעבָא
 -עגסיוא ןעצנַאגניא ריד ייב זיא להיפעג-תונמחר רעד ,רעצ סמענייק
 ןײלַא וד רעסיוא ,טשינ רענייק ריד רַאפ טריטסיזקע סע ןוא טּפעװ

 -נַא יװ ,שנעמ רעבלעזרעד ,זָאלג לַאירעטַאמ רעבלעזרעד ךיז טכוד
 רעד ןעװ ,שנעמ רעד טרעװ שרעדנַא יװ ,זָאלג סָאד טרעו שרעד

 ,סיורג --- ,ֹוצ םהיא וצ ךיז טּפעלק ביוטש רענרעבליז רעדָא רענעדלָאג

 . .,אפוג ריד ןיא ןהעז סָאד וטסנעק טָא ןוא לדבה רעד זיא סיורג רעייז

 (.טי .אכ) אפרי אפרו

 זַא ,ןייועג ַא טימ רעקצָאק םוצ ןעּפָאלעגנײרַא לָאמַא זיא דיא ַא
 -ענּפָא רהיא ןוא יורפ עקנַארק ןייז ןעוועג שאיימ ןעבָאה םיריױטקָאד
 .ןעבעל סָאד טגָאז

 -צָאק רעד טָאה -- !טינ טכער םֹוש ןייק ףיורעד ןעבָאה ייז ---
 ןאכמ, ,שוריפב י"שר טגָאז ,"אּפרי אפרו --- ןעירשעגסיוא רעק
 ןערָאװעג ןעבעגעג זיא רָאטקָאד םעד ."תואפרל אפורל תושר הנתנש
 ם'נופ ןעבעל סָאד ןייז וצ שאיימ טינ רעבָא ,ןעלייה וצ רָאנ תושר
 אלש שואי, ַא סָאד זיא ,הלוח ַא שאיימ זיא סָאװ רָאטקָאד רעד .הלוח
 ,לכש ןייק טשינ טָאה רָאטקָאד רעד ןוא "תעדמ

 ןעמענ ,רָאטקָאד ַא ןעפור דלַאב רע לָאז ,קנַארק טרעוו דיא ַא זַא
 סעיצקורטניא יד ךילטקניּפ ןעגלָאפסױא ,ןיצידעמ ס'רָאטקָאד םעד
 ארונא זיא ,רעסעב טינ טרעװ הלוח רעד זַא ."תואופר ארוב, ם'נופ
 טינ ץלַא טרעװ הלוח רעד זַא .םילהת ןעגָאז ןעמ לָאז --- "תולהת
 'ר) .םימחר ןעכָאה הלוח רעד ףרַאד ,"תואלפנה ןודא , זיא ,רעסעב
 ,(רעקרָאװ קחצי

 (.אכ .אכ) אוה וּפסכ יכ םקוי אל ,דומעי םימוי וא םוי םא ךא

 "םוי םא ךא; .ןענעװַאד סָאד ּפָא לענש ןעמ טּפַאכ רהָאי ץנַאג ַא

 געט ייווצ יד ,/םימוי וא, ,רוּפיכ"םוי גָאט ןעטסגילייה םעד רעבָא ---

 ,/םקוי אל; .,רעגנעל ןוא ןעסַאלעג טנעװַאד ןעמ ןעוו ,הנשה שאר

 -סייג ַא ןעכיירגרעד וצ ,הנווכ רהעמ תמחמ רעגנעל טינ ןעמ טהעטש

 רַאפ טעב ןעמ ,דלעג רָאנ טניימ ןעמ --- "אוה וּפסכ יכ; ,ןוקת ןעגיט

 ,((םנוב 'ר יבר) .הסנרּפ

: 



 215 | ם י ט פ ש מ

 ,.גכ .אכ) היהי ןוסא-םאו

 וטסלָאז ,שפנ תחת שפנ תתנו ,ןעדיא ַא טימ קילגמוא ןַא טפערט
 ףעפלעה וצ םהיא ,ןייז וצ בירקמ ךיז ןייז טיירג תוחכ יצמאמ לכב

 ,(רעוװעסָאס רזעלא 'ר)

 (.דכ .אכ) ןיע תחת ןיע
 -לָאפכָאנ יד ןופ סױרַא סָאד ןענרעל ייז ."ןוממ , ל"זח יד ןעגָאז

 'פ --- 'ע) ."ףסכ+ ןעכַאמ עכלעוו ,"ןיע, טרָאװ ם'נופ תויתוא עדנעג
 .(רעילָאּפָארטסָא ש"ר) .('ס -- 'נ ,'כ -- 'י

 (.ל .אכ) וילע תשוי רפוכ םא

 ל'ריאמ 'ר רַאפ ןעועג לצנתמ ךיז לָאמַא טָאה ןַאמ טפרָאד ַא
 ןיא ןעניואוו סָאד ןערָאװעג סאמנ םהיא זיא סע זַא ,רענַאילשימערּפ
 .טָאטש ןיא ןעיצרעבירַא ךיז ליוו רע ,ףרָאד

 שןיאמ 'ר םהיא טָאה --- ןָאט ֹוצ ןעגעוורעד טינ סָאד טסלָאז ---
 ,הרדס רעגיטנייה רעד ןיא שוריפב טהעטש ױזַא לייוו --- טנערָאװעג
 זַא ןערָאװעג רזגנ זיא ריד ףיוא ביוא (ףרָאד ַא --- רפכ) "רפוכ םא;,
 ךַאבענ וטזומ ,ושפנ ןוידּפ ןתנו ,ףרָאד ַא ןיא ןעניואוו טסלָאז וד
 רעד ןופ טמיטשַאב זיא ױזַא לייו ,וילע תשוי רשא לככ ,ןעדייל
 ,החגשה

 (.א .בכ) בנגה אצמי תרתחמב םא

 סָאד טניפעג רע זַא ,ףיס ױזַא ךיז ןיא טבָארג שנעמ ַא ביוא

 רע טעוװו -- םיינש םייח ,םהיא ןיא ענעברָאדרַאפ סָאד ןוא עטכעלש

 .(רעקצָאק) .טלעּפָאט ןעבעל

 (ז .בכ) םיהלאה לא תיב-הלעב ברקנו
 ,טָאג וצ טנעָאנ ןערעו ךיוא ןעק תיבה לעב רעטסָארּפ ַא ולימא

 ןייז ןיא ןיירַא טינ טכירק רע ביוא ,"והער תכאלמב ודי חלש אל םא,
 'ר) :רחסמ ןיא סטכעלש ןייק םענעי טינ טוט ןוא ,ןעטפעשעג ס'רבח

 .(רענַאילשימערּפ ל'ריאמ

6 
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 םעד ,רבח ןייז טָאה רע ביוא --- והער תכאלמב ודי חלש אל םא
 ןוא טַאטשרַאװ םעד ייב םהיא טָאה ,הער ןייק ןָאטעג טינ ,רעטײברַא
 ל'ריאמ 'ר) .טלעדנַאהַאב טוג ,ךילשנעמ ,גיד'רשוי ,טײברַא רעד ךָאנ
 ,(רענַאילשימערפ

 (.ח .בכ) הז אוה יכ רמאי רשא

 ,םיאטח עלַא ןופ אטח רעטסערג רעד ,שרוש רעד זיא סָאד טָא
 זיא רֶע זַא --- הז אוה יכ ,ךיז ףיוא טגָאז שנעמ רעד ןעוו ,רמאי רשא
 ,(רעצישזדָאמ לארשי 'ר) .הוואג-לעב ַא זיא ןוא ,ךיז ןֹופ טלַאה רע ,סע

 (.אכ .בכנ ןונעת אל םותיו הנמלא לכ
 ט'הנעט'עג רעווישטידרעב קחצי יול 'ר טָאה --- ! טלוע לש ונובר

 ריהזמ ןייא ןיא רדסכ וטסטלַאה הרות רעגילייה ןייד ןיא --- טָאג וצ

 ,םימותי ךָאד רימ ןענייז .ןעגינייּפ םימותי ןייק טשינ רָאט ןעמ זַא ,ןייז

 תונמחר ןייד זיא ואוו ָאט ,"בָא ןיאו ונייה םימותי; ; טגָאז קוסּפ רעד יו

 לָאז טלעוו עצנַאג ַא זַא ,ןעזָאלרעד סע וטסנָאק ױזַא יו ? זנוא ףיוא

 ?תולג ןערעטיב ם'נופ סיוא טינ זנוא וטסזייל סָאװ רַאפ ? ןעגינייּפ זנוא

 (.דכ .בכ) ךמע ינעה-תא ,ימע-תא הולת ףסכ םא
 ןיימ --- ,,ףוסכת ישפנ, ןושל ןופ .ןעטסולג שטייט זיא "ףסכ;

 רעד סָאד טָא זיא .ןעטפעהַאב שטייט זיא "הולת, .ןעטסולג טוט בייל

 ירא םעד ןעבעג וצ בייוחמ וטזיב הקדצ זיולב טינ .קוסּפ ןופ שוריּפ
 ַאזַא .תוכייש ןייק םהיא טימ טשינ וטסָאה רהעמ --- רוטּפ ןוא ןַאמ
 ןטימ ךיז טסלָאז ,הולת --- בוח ןייד זיא סע .הקדצ עטיוט זיא הקדצ

 טינ ןיטולחל וטס'רטּפ הקדצ ןעבעג טימ ,ןייז רבחתמ ,ןעטפעהַאב ינע
 ריצלָאטש .ןעכיילג ןייד יו ינע םעד טלַאה ,ךמע --- .בוח ןייד ּפָא
 רשוע ןַא טזיב וד זַא -- 'השונכ ול היהת אל; .םהיא ןעגעג טינ
 ןַא עקַאט זיא רע -- ינע .ןַאמירַא ןטימ ןעמעש טינ ךיז וטסלָאז
 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .וד יו טקנוּפ שנעמ ַאזַא --- ךמע רעבָא ,ןַאמירָא

 וטזיב םידסח תולימג ןוא הקדצ ןופ הווצמ יד --- ךמע ינעה תא
 ןצימא ,ריד טימ זיא טייקמירָא סָאד ןעוו ,"ךמע ינעה; וליפא ,בייוחמ
 םענייד ןופ ןערָאּפשּפָא וטסלָאז ,גונעג טינ ךיוא טסָאה ןיילַא וד ןעוו
 ,(רעצינעשזָאק על'השמ לאיחי 'ר) .ןַאמירָא םעד ןעבעגקעװַא ןוא
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 ירקת לַא; ,ל"וח יד ןעגָאז ,"ךנוהמ 'ד תא דבכ; קוסּפ ןפיוא
 טסָאה ,רשוע ןַא טזיב וד ןעוו אקווד טשינ --- "ךנורגמ אלא ךנוהמ
 טספרַאד וד ןעוו וליפא רָאנ ,הקדצ ןעבעג וצ ביוחמ וטזיב ,ןעגעמרַאפ
 ןעבעג וצ בייוחמ ךיוא וטזיב ,זלַאה םענעגייא ןייד ןופ ןערָאּפשּפָא
 ,(רעגרובשלָאקינ עקלעמש 'ר) .הקדצ

 ץ"שבר םייב טינ טעב ןַאמירָא רעד -- ?ףוטעי יכ ינעל הלפת,
 רע סָאװ עגיצנייא סָאד .הזה םלוע ןייק ,תוררש ןייק ,תורישע ןייק
 ןייז ןערעהסיוא לָאז ע"שבר רעד זַא ,"וחיש ךוּפשי 'ד ינפלו, ,טעב
 | .(ט"שעב) .ץרַאה טרעטיברַאפ

 ה"בקה ,הודח ןושל ,ורתי דחיו ןושלמ ,דחי -- ?םבל דחי רצויח,

 לכ לא ןיבמ; זיא רע לייו ,רעצרעה עשידיא יד טימ ךיז טיירפ

 ביוא .ץרַאה ןעשידיא ןופ הנווכ ע'תמא יד טהעטשרַאפ רע ,"םהישעמ

 ,רחסמ ןיא שלַאפ סעּפע טוט ,ךילצעזעג טינ טלעדנַאה דיא ַא וליפא

 רָאנ ,גורטַאב ןוא טייקשלַאפ ןופ הנוכ רעד טימ טינ סָאד רע טוט

 -רכש ןעלָאצַאב וצ ןעבָאה ,בוט-םויו תבש דובכל ןענידרַאפ וצ ידכ

 (רעװָאסָאק מ"מ 'ר) .רעדניק ענייז רַאפ דומיל

 סָאד זיא ,שנעמ ַא ץעגרע טײלגַאב דלעג ביוא ,"הולת ףסכ םא;
 .-עמירָא וצ ןעבעגעג טָאה שנעמ רעד סָאװ הקדצ יד ,"ךמע ינעה תא;
 .(רעקצָאק) .טייל

 -ירָא ם'נופ יירשעג סָאד וליפא --- "עישותו בישקת לדה תקעצ,

 רעד םהיא טרעה ,"עישותו בישקת: ןעגעווטסעדנופ ,"?ד, זיא ןַאמ
 .(שודקה דוי) .ףליחוצ םהיא טמוק ןוא ע"שבר

 ןיד רעד ,טכערעג ןייז ןליפא טסגעמ -- ?ילא קעציייכ היהו;

 ןעגעווטסעדנופ .ןַאמירָא םוצ תונעס עטכערעג טסָאה ,ריד טימ זיא

 ןערעהוצ םהיא ךיא זומ ,"יתעמשו; ,רימ וצ טיירש ןַאמירָא רעד ןעוו

 ןערעה וצ גיטליגכיילג ןעביילב טינ ןעק ךיא לייוו ,"ינא ןונח יִכ;

 .(רענינָאטסַאג לאיחי 'ר) .טיירש ןַאמירָא ןַא ,דיא ַא יו

 (זכ .בכ) רואת אל ךמעב אישנו

 ןעכוז וצ ,דימת ןעשנעמ ןופ רוטַאנ יד רעדייל ןיוש זיא ױזַא

 רעד ןיא ןעהעטש סָאװ ,יד ףיוא ,קלָאפ ןופ םיגיהנמ יד ףיוא תונורסח
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 "עג ייז ןעגעג ןענייז תונעט עלַא ,םידשח עלַא .קלָאפ ם'נופ ץיּפש
 -נַאמ ןעבָאה ונבר השמ וליפא .,גידלוש ייז ןענייז ןעמעלַא ןיא .טדנעוו
 םהיא ןעטלַאהעג ןוא ןעכַאז עטסגרע יד ןיא ןעוועג דשוח ןעדיא עכ
 ןעבירשעג הרות יד רַאפרעד טָאה .תורצ עלַא רַאפ ןעגידלוש ַא רַאפ
 םעד ןעטליש טינ טסלָאז -- "רואת אל ךמעב אישנוק הרהזא ןַא

 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) .קלָאפ סָאד טרהיפ סָאװ ,גיהנמ םעד ,"אישנ;

 טינ טסעוו וד זַא (אי תבש) -- "שאר שוחימ אלו שוחימ לכ

 אלו באכ לכ, ,לארשיב גיהנמ ַא ,שאר ַא ןייז וצ הוואת ןייק ןעבָאה

 קחצי 'ר) .גָאטהעװצרַאה ןעבָאה וצ ןערָאּפשרַאפ וטסעװ --- "בל באכ

 .(רערעווקס

 (| .גכ) קחרת רקש רבדמ
 לָאז הרות יד זַא ,טשינ ןעמ טניפעג הרות רעד ןיא ץעגרע ןיא

 .טכַאמעג ל"זח יד ןעבָאה הקחרה ןוא םיגייס ,הקחרה ןַא ןעכַאמ ןיילַא

 יז ןוא הקחרה ןַא טכַאמעג ןיײלַא הרות יד טָאה "רקש , ייב זיולב

 .(ם"ירה ישודיח) ."קחרת רקש רבדמ/, :טגָאז

 ןעגָאז לָאז סָאװ ,שנעמ ןייא ָאטשינ זיא טלעוו .רעצנַאג רעד ףיוא

 םוצ טנעָאנ זיא רענייא ,רעמ טינ ,"תמא ולכ; ןייז ןוא תמא זיולב

 (רעװָאסָאק לדנעמ 'ר) .רקש ןופ רעטייוו זיא רענייא ןוא רקש

 ןעק ,הזה םלוע ינינע ןיא ,תויצרַאב וליפא "חמצת ץראמ תמא;

 .((רעווישטידרעב) .ןעריטסיזקע טינ תמא ןהָא ןעמ

 ,ע"שבר םייב ןעטעבעג ךלמה דוד טָאה -- "אוש תוארמ יניע רבעה,
 ןהעז וצ רעדייא ןעגיוא עניימ ףיוא ןערעֹו דנילב רעסעב ךיא לָאז
 .(רעקסילערטס) .גָארטַאב ןוא טייקשלַאפ

 "א? טימ ןָא ךיז ןעביוה תורבדה תרשע יד --- "תמא ךרבד שאר,
 ,"יתמיאמ , ,"מ, ַא טימ ןָא ךיז טביוה הנשמ עטשרע רעד ."יכנא,
 זַא ,סָאד טניימ ,"יאק אכיה אנת, ,"ת, ַא טימ ןָא טביוה ארמג יד
 הרות ןופ ןוא בתכבש הרות רעד ןופ ביױהנָא רעד ,"ךרבד שאר;
 ,(ם"ירה ישודיח) ."תמא, תויתוא יד ןופ ןעײטשַאב ,הּפ-לעבש
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 ."םיבורקה תא קחרלו םיקוחרה תא ברקל אלא אב דוד ןב ןיא;
 "נָא יד ןופ רענייא טייוו ,ב"א רדס םעד טיול ןענייז "תמא , תויתוא יד

 ערעטנעָאנ ,ב"א רדס ןיא "רקש;? תויתוא יד ןענייז ןעגעגַאד .ערעד

 ,ןעמוק טעװ חישמ ןעוו זַא ,ל"זח יד סָאד ןעניימ .ש .ר .ק .םיבורק
 טעװ סע ."תמא; ןופ תויתוא יד ,עטייו יד ןערעטנענרעד רע טעוו
 םעד ,עטנעָאנ יד ןערעטייורעד טעװ ןוא תמא ולוכש םלוע ןַא ןייז
 ,(רעקסמָאדַאר עלע'מהרבא 'ר) .,"רקש,

 רענייא זַא .שנעמ וצ שנעמ ןופ ןעגנואיצַאב יד ןענייז ענדָאמ
 טינ רענייק םהיא טימ ליוװ ,"קחרת רקש רבדמ, םעד םייקמ טינ זיא
 רענייא זַא ,םיטּפשמו םיקוח ,תווצמ ערעדנַא .ןתמו אשמ ןייק ןעבָאה
 ץדובכב ַא ןעמענרַאפ וצ טינ םהיא סָאד טרעטש ,םייקמ טינ זיא
 ,(רעווישטידרעב) .טפַאשלעזעג רעד ןיא ץַאלּפ

 "רעד ,קחרת ,רקש לש רבד ןייא רָאנ טסדער וד זַא ,"רבדמ;
 'ר יבר) ,תמא זיא םתוח ןייז סָאװ ,ת"ישה ןופ ךיילג ךיז וטסרעטייוו
 ,(אשוז

 ןענעװַאד ייז סָאװרַאפ ,ייז טגערפ'מ ןעוו סָאװ ,ןעשנעמ ןַארַאפ

 :ןערעפטנע ןוא םינּפ גיד'תונמחר ַא ייז ןעכַאמ ,טינ ןענרעל ןוא טינ
 טינ ייז טיג ,סָאד טניימ ,"תיב-ינב ןופ שפנ-תמגע ,הסנרּפ תוגאד,
 ןענעװַאד וצ טשינ טייצ ןייק ייז ןעבָאה רַאפרעד ןוא החוגמ ןייק
 "דינא ינווע יכ; :ךלמה דוד טגָאז ןעשנעמ ידיטָא וצ .ןענרעל וצ ןוא
 ןרַאפ םיצורית ערעייא זַא ,ןעצרַאה ןיא ךיז ייב ךָאד טסייוו רהיא ---
 ענעדיישרַאפ רַאפ לייוו ,רקשו בזכ ןענייז ןענרעל טינ ןוא ןענעװַאד טינ
 "יתואטחמ גאדא; .דלודעג ןוא טייצ גונעג ָאי רהיא טָאה ןמזה ילבה
 רהיא סָאװ ,דניז רעשירפ ַא טימ ,הגאד ַא ךָאנ ךיז רהיא טּפַאשרַאפ ---
 (רענישזיר לארשי 'ר) .ןעניל ַא ךָאנ טגָאז

 סָאװ םעד ןוא תמא םעד ביל טָאה סָאװ ,םעד ןעשיווצ קוליח רעד
 סיורג ןופ ,רעטשרע רעד תעב .סָאד-טָא זיא ,רקש םעד טנייפ טָאה .

 דיּפקמ טינ זיא רע זַא ,תמא ןעגעװ ליפ ױזַא טדער ,תמא םוצ עביל
 .תמא ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןֹוא ןײרַא ךיז ןעשימ סָאװ רקש ירבד יד ףיוא
 וצ ךס ַא ןופ סיוא ךיז טיה ,רקש םעד טנייפ טָאה סָאװ רעד רעבָא
 טימ ןערעוו טלעכיורטשעג טינ לָאז רע ידכ ,תמא ןעגעוו וליפא ןעדער
 ,(עקווירטסעכַארמ ןנחוי 'ר) ."רקש רבד, ַא
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 "לארשי עמש? הלפתה תעשב סיוא טיירש ,ןבזכ ַא שנעמ ַא ןעוו

 לוע לבקמ זיא ,דיא ַא --- שער ַא לעמיה ןיא טרעוו ,הנווכ סיורג טימ

 סיוא טיירש ןוא ןטש רעד ןעפיולוצ רעבָא דלַאב טמוק ,םימש תוכלמ

 רעגייטש ןייז ,ןרקש ַא ,ןבזכ ַא ךָאד זיא דיא רעד -- ?שער המ --

 ןוא ,ליומ ןטימ טגָאז רע סָאװ ןעניימ וצ טשינ ךָאד זיא ןעבעל ןיא

 ."לארשי עמש, ןעירשעגסיוא רע טָאה הנווכ רעבלעזרעד טימ עקַאט

 ,(רעווישטידרעב)

 ,"חמצת ץראמ תמא; :ט"שעב םעד טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 ,בושח רבד ַא דרע רעד ףיוא ןעהעז ןעשנעמ ןעוו זַא ,ךָאד רימ ןעסייוו

 סָאװ רַאפ ,בושח רבד ַאזַא עקַאט זיא תמא ביוא .ףיוא סָאד ייז ןעביוה

 ?ףיוא טשינ םהיא ןעשנעמ ןעביוה

 "נעמ ןענייז דרע רעד ןופ תמא םעד ןעבייהוצפיוא ,טושּפ רָאג ---

 "טנעעג ט"שעב רעד טָאה .ןעגייבנייא טינ ךיז ןעליוו ןוא ליופ ןעש

 ,טרעפ

 (זי .גכ) הנשב םימעּפ שלש

 לָאמ יירד רהָאי ןיא ךשמב וטסעװ ,טסנערעל וד סָאװ סָאד זַא |

 ןעקנעדעג טוג ןענרעל סָאד וטסעװ -- "ךרוכז לכ, .ןע'דזח'רעביא

 ,(רמתיא תרמשמ)

 ,.טי .גכ) ירוכב תישאר

 "נערב וטסלָאז ,"ךיהלא 'ד תיב איבת, ,ךעלרעדניק עגיטייצ יד

 יד ןעכָאקּפָא טינ טסלָאז ,"ידנ לשבת אל; .זיוה ס'טָאג ןיא ןעג

 ס'רעטומ רעד ייב דלַאב ,"ומא בלחב, ךעלרעדניק עגנוי יד ,םיידג

 .(רעוװעסָאס ל"מר) .ךלימ

 900 יד ןעגעקטנַא ןי'ואל 368 ןַארַאפ הרות רעד ןיא זיא ,עודיכ

 תישאר, קוסּפ רעד זַא ,סױא טמוק .ןוז רעד ןופ רהָאי ןיא געט

 זיא ,"ומא בלחב ידג לשבת אל; ןופ ואל רעד ןוא "ךתמדא ירוככ

 .(ם"ירה ישודיח) .תועובש גָאט םעד ןעגעקטנַא

 (.הכ .גכ) םכיהלא 'ד תא םתדבעו

 ירבד םהיניב שיו ןעמַאזוצ ןעגנערברַאפ ןוא ןעסע ןעדיא ןעוו

 זיא ,"ךמחל תא ךרבו/ ןעסע םעד תעב ע"שבר םעד ןעניד ,הרות
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 הלחמ יתוריסהוא ,טױרב רעייז ןעשנעב טעװ רע זַא ,חיטּבמ ת"ישה
 ןעטַאשרַאפ טינ הלילח טעװ ןעקנירט ןוא ןעסע סָאד זַא -- "ךכרקמ

 .(רענילרַאק ןרחא 'ר)

 תמאב ןייז ללּפתמ טעוװ רהיא זַא -- ?םכיהלא 'ד תא םתדבעו;

 ת"ישח טעװ ,"ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו, ,ע"שבר םוצ הנווכ טימ

 ,(לארשי םהוא) .חוירב הסנרוּפ ךייא ןעבעג

 ייב ןעסע ןעלעוו םיחרוא זַא -- "ךימימ-תאו ךמחל-תא ךרבו;
 יתרסהו, .רעסַאװ ןוא טיורב ןייד ןעשנעב ןעסע ןכָאנ ןוא שיט ןייד
 -ייהקנַארק ײלרעלַא ןופ ךיד ןעטיהסיוא ת"ישה טעוװ ,"ןברקמ הלחמ

 .(רעקנימַאק לאומש 'ר) .ןעט

 טרעוו רשוע ןַא ןעוו זַא ,זיא רעגייטש רעד --- "ךמחל-תא ךרבו;

 ןעמ ןוא ןערָאסעּפָארּפ ןוא םיריױטקָאד וצ ףכית רע טפיול ,קנַארק
 רעד ןָאט רעבָא לָאז סָאװ .םהיא רַאֿפ ןעניצידעמ יילרע'לכ טמענ
 ? תואופר ןוא םירױטקָאד רַאפ דלעג ןייק טינ טָאה סָאװ ,ןַאמירָא

 ןייז ןעשנעב טעװ רע זַא ,ןַאמירָא םעד וצ ע"שבר רעד טגָאז
 הלחמ יתריסהוק -- ןעסע טעװ רע סָאװ טיורב ןייז ןיא זַא ,טיורב
 (רעווָאקישזד רזעילא 'ר) .האופר וצ ןייז םהיא לָאז ,"ךברקמ

 ,"ךרבמ חרוא; זַא ,זיא ןיד רעד תויה -- "ךמחל תא ךרבוק

 ןייד ןעשנעב טעװ סָאװ שיט םייב חרוא ןַא ןעבָאה טסעװ וד ביוא
 האופר ַא ןעקיש ת"ישה טעװ ,"ךברקמ הלחמ יתוריסחו, ,טיורב
 ,(רעצירָאק סחנּפ 'ר) .בוטש ןייד ןיא עקנַארק יד וצ המלש

 ךרוד טָאג ןעניד טסלָאז וד -- ,"ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו;
 'ר) .םימו םחל ןעפורעג ןערעוװ סָאװ .הּפ לעבש הרותו בתכבש הרות

 ,(ןהכה קודצ

 רַאפ --- 'ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו םכיהלא 'ד תֹא םתדבעז
 ַא הדובע יב טהעטש -- רעקצָאק םעד טגערפעג ןעמ טָאה ,סָאװ
 | ?דיחי ןושל ַא טהעטש ןעסע ייב ןוא םיבר ןושל

 דיא רעדעי וליפא ןעו ,ןענעװַאד ,'ד תדובע לייוו ,טושט ץנַאג
 ןוא ןעמַאוצ תוליפת עלַא ךיז ןעמוק ,ךיז רַאפ ,תודיחיב טנעװַאד
 ןליפא ןעו ,ןעסע ייב ןעגעגַאד ,"םיבר תליפתק ַא ייז ןופ טרעוו סע
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 רָאנ שנעמ רעדעי טסע ,ןעמַאזצ שיט ןייא ייב ןעסע ןעשנעמ ךס ַא

 .ךיז רָאפ

 זַא ,"ם"ירה ישודיח, ןרַאפ טגָאלקעג לָאמַא ךיז טָאה דיסח ַא
 | ,החכש ןופ טדייל רע

 -ץרט לעפעל ןטימ ןעסע םייב טסלָאז ,ןעפָארטעג לָאמַא טָאה ---
 ?ןיירַא ליומ ןיא טָאטשנָא רעיוא ןערעטנוא ןעפ

 ,שנעמ ם'נופ תויח עצנַאג סָאד גיגנעהּפָא ךָאד זיא ןעסע ןופ ---

 ? ןעסעגרַאפ סָאד ןעמ ןעק יוװ ָאט
 טקנוּפ זיא סָאװ ,הרות יד ןעסעגרַאפ וטסנָאק ױזַא יו ָאט ---

 טגָאזעג טָאה ךלמה דוד יװ ,ןעשנעמ ם'נופ תויח סָאד ,ןעסע סָאד יו
 ,"ונייח םב יכ ,ךירבד חכשא אל םלועל,

 ןעמוק ,תואופר רַאפ טצונַאב ןערעוו סָאװ ,ןעזָארג ןיא תולוגס יד
 ךרבתי םשה זַא ןוא  .ייז ןיא ןירַא טזָאלב ,חור רעד סָאװ םעד ןופ -

 ַא .ךיוא טיורב טושּפ ןיא ,טיורב ןיא חור םעד ןיירַא רע טזָאלב ,ליוו
 .(רענישזיר לארשי 'ר) .האופר

 (.אי .דכ) ודי חלש אל לארשי ינב יליצא לאו

 יד ,ךעלטיילעגנוי ענעדייז יד ,"לארשי ינב ירענ, יד טניימ סָאד
 ס'רעווש םייב הנותח רעד ךָאנ ןערהָאי ןעציז סָאװ ,רעדניק-טסעק
 "-תוגאד ןייק טינ ןעבָאה .טשינ רָאג ןעוט ייז --- "ודי חלש אל, .שיט
 הגרדמ רעד ֹוצ ןעכיירגרעד וצ ןעטייקכילגעמ יד ןעבָאה ייז ,הסנרּפ
 ולכאיוא .םינדמל ןוא תודמ ילעב ןייז וצ ,"םיהלאה תא וזחיו, ןופ
 -ָאה תוגאד ערעדנַא ןייק ןוא ןעקנירט ןוא ןעסע ייז לייוו --- "ותשיו
 ,(רעװעשטָאלז לכימ 'ר) .טינ יז ןעב

 (זי .דכ) תלכוא שאכ 'ד דובכ הארמו

 תדובע וצ קשח ןוא ןוצר ןעגידרעייפ ַא טלהיפ סָאװ שנעמ רעד
 .הדובע ןייז ןופ גונעת טָאה ע"שבר רעד זַא ,ןמיס ַא זיא סָאד ,ארובה
 .(רעווישטידרעב)



 המורת

 ימשל יל -- המורת יל וחקיו לארשי ינב לא רבד

 | (.ב .הכ ,י"שר)

 ןעבעג לָאז ןתונ רעד זַא ,"המורת יל ונתיו, טינ טגָאז הרות יד |
 .אתובר ןייק טינ טינ רָאג זיא סָאד לייוו ,הנווכ טימ ,ימשל יל ,הקדצ
 רעד טימ ,ימשל יל ,הקדצ ןייז לבקמ לָאז ןַאמירָא רעד זַא רעבָא
 רַאפ ןוא אתובד ַא יא סָאד ,ןעסייהעג ת"ישה טָאה ױזַא זא הנווכ
 ,(אשוז 'ר יבר) .יוויצ ַא ןעבָאה ןעמ ףרַאד םעד

 ס"שר) הבדנ םנוממ יל ושירפי ,המורת יל וחקיו

 ַא וצ ךיײלג זיא טלעװ יד -- ?אימד אלולה יבכ אמלע יאה;
 חמשמ תמחמ טינ הנותח ַא ףיוא ןעמוק סָאװ ןעשנעמ ןַארַאפ ,הנותח
 ןעזָאל וצ ידכ ןעמוק ייז רָאנ ,רקיע רעד זיא סָאד סָאװ ,הלכ ןתח ןייז וצ
 .ןעקגירט ןוא ןעסע ,ןהעגליואוו ךיז

 טכַאמ ,"המורת יל וחקיוע :זמרמ זנוא הרות יד סָאד טָא זיא
 ,הזה טלועה יגונעת ןופ ּפָא ךיז טדייש ,לפט ַא ַא רַאפ רקיע םעד טינ
 רהעמ טינ ,סנעגינעגרַאפ עלַאטנעמָאמ עדנעהעגרעביא ןענייז סָאװ
 ,ןעגיבייא םעד ייב --- ימשל יל ,רקיע םייב ךיז טלַאה ןוא לפט ַא יו
 ,(םירפא הנחמ לגד) .ןעגיד'המשנ ,ןעכילטעג

 םוטעמוא זַא ,שנעמ םעד טעב ע"שבר רעד --- "המורת יל וחקיז,
 ןיא ךיז ייב עלעקניוו ַא ןעדײשּפָא רע לָאז ןהעג טעװ רע ןיהואוו
 ,(רעזנַאצ םייח 'ר) .ןעגעוו ס'טָאג רַאפ עלעקניוו ַא ןעצרַאה

 ,גיד'המורת ןעמענ ךימ טסליוו וד ביוא -- המורת יל וחקיו

 טסלָאז ןוא ,"תאמ/; ,הזה םלועה תוואת עלַא ןופ ןעדײשּפָא ךיז וטסלָאז

 וטסעװ ,'יתמורת תא וחקת; טלָאמעד .תמא ןיא ןייז קבדתמ ךיז
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 ַא וצ ךיז ןעביוהרעד ,המרה ןושלמ המורת ןיימ ןייז לבקמ ןענעק
 ,ריד ןיא ןעור לָאז הניכש יד זַא ,"םכותב יתנכשו; ןופ הגרדמ רעכיוה
 .(רענילרַאק ןרהא 'ר)

 ,(י"שר) הבדנ םנוממ יל ושירפי ,"המורת יל וחקיוא

 הזה םלועה תוואת ןופ ןעדײשּפָא ךיז ןעלעו סָאװ ןעדיא יד
 סָאװ תורישע סיורג ןעברעװרעד וצ ,ןוממ תוואת ןופ ,רקיע רעד
 זיא ןוא ץרַאה ןייז טּפמעטרַאפ ,שנעמ ןופ ןעגיוא יד טדנעלברַאפ
 סָאד -טָא ,רשיח-ךרד ם'נופ שנעמ םעד ןערהיפוצרעטנורַא םרוג טּפָא
 ,(שודקה דוי) ."'דל הבדנ, ַא ןייז טעוו

 םירדונ ם"וכע וליפא, :ל"זח יד ןעגָאז ,,המורת יל וחקיו;
 ליוו ,השק גולפ ןיא ךָאד זיא ,/םהמ תחקל רתומ תובדנו םירדנ
 ? "תאטח םימואל דסח;

 קוליח רעסיורג ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,זמרמ ָאד זנוא זיא הרות יד ---
 ןעביג ןעדיא תעב .הקדצ ןעבעג ןיא ןעדיא-טשינ ןוא ןעדיא ןעשיווצ
 ןעדיא:טינ ןעביג ןעבעג וצ ןעטָאבעג ייז טָאה ה"בקה לייוו הקדצ
 ,"לארשי ינב לא רבד/ :; הרות יד זנוא טגָאז סָאד .תונמחר בילוצ הקדצ
 ןעדער אקוד רע לָאז ,הקדצ ןינע ןעגעוו ן'השמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג
 ,"המורת יל וחקיו, ,םלועה-תומוא יד וצ טינ ןוא ןעדיא יד וצ רָאנ
 ליײװ ,"ימשל יִל , רָאנ ,תונמחר בילוצ טינ ,הקדצ ןעבעג ןעלָאז ייז זַא
 ךיוא --- "ובל ונבדי רשא שיא-לכ תמחמ; .ןעטָאבעג ױזַא ייז בָאה ךיא
 תמחמ טינ ןעביג ייז שטָאכ ,הקדצ ןעמענ ןעמ געמ םלועה-תומוא יד ןופ
 ,(רעווָאקישזד עלעשוהי 'ר) .תונמחר בילוצ רָאנ ,יוויצ

 עג טגָאזעג זיא ימשל רעד --- ,"ימשל יל --- המורת יל וחקיז;
 יז ,סרעלמַאז יד ףיוא ,סרעמענ יד ףיוא ,וחקיו םעד ףיוא ןערָאװ
 םשל ,טייקגיניזטסואווַאב טימ ,םזילַאעדיא םשל הוצמ יד ןָאט ןעפרַאד
 אלש וליפא ןעבעג ןעגעמ יז ,טשינ סָאד טניימ םינתונ יד .םימש
 ,(רענימַאק םולש 'ר) .ןעבעג ייז יבַא ,המשל

 טפרַאד ןעבעג טעװ רהיא סָאװ סָאד -- '.המורת יל וחקיו;
 קוסּפ רעד יו ,ס'טָאג זיא סָאד ,סרעייא טינ זיא סָאד זַא ,ןעסיוו רהיא
 ""המורת; דלָאג ןיימ ןוא רעבליז ןיימ ,"בהזה ילו ףסכה יל, טגָאז
 .(תמא תפש) .הקדצ ןעבעג רהיא טלָאז

 טָאה הזה -םלוע טָאה סָאװ רעד זַא :ןעגָאז ןעשנעמ סָאװ סָאד .- -
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 -עגרַאפ עכילרעפרעק ,הזה-םלוע טינ ןעמ טניימ ,אבה-םלוע ךיוא
 עבילרעניא ןוא גונעת רעגיטסייג רָאנ ,האנה עגידהוואת ןוא סנעגינ
 -פרעדַאב-טיונ ַא ןעפלעהסיורַא ןוא הקדצ ןעבעג ןופ טייהנעדירפוצ
 אבה-םלוע שנעמ ַא טָאה םעד ןופ -- תוקחד ןופ טייצ ןיא ןעגיט
 | ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) .הזה טלועב

 סע ןעמ טיג ,ךַאז עגירעדינ ַא זיא דלעג -- ?ימשל -- יל ,

 -פיוא דלעג סָאד טרעװ ,ימשל -- "םימש םשל/;, ןעקעווצ עטוג רַאפ

 "עד ,'ההבגה ןושל אלא החיק ןיא , :ןעגָאז ל"זח יד יװ ,ןעביוהעג

 ל"מר) ."ונתיו/ טינ ןוא "וחקיו הרות רעד ןיא טהחעטש רעביר

 .(רענשטנעל

 זַא ,ןעמהירַאב ךיז ע"שבר רעד ףרַאד -- "בהזה ילֹו ףסכה ,גל,

 טינ ןעד טרעהעג סָאװ ןוא רעבליז ןוא דלָאג סָאד רעהעג םהיא וצ

 ? םהיא וצ

 ןעכַאמ וצ זיא עבַאגפיוא רעייא ,ןעדיא יד וצ טגָאז ת"ישה ---

 םעד טימ ןָאט םעד ךרוד ."יל, ןייז לָאז סע ,רעבליז ןוא דלָאג סָאד

 ןעביוהפיוא דלעג סָאד רהיא טלָאז ,םיבוט םישעמ ןוא תווצמ דלעג

 ,(תמא תפש) .רימ וצ

 ןעבעג סָאד טסיײה רעבירעד .ךיז רַאפ רָאנ ןעמ טיג הקדצ

 תפש) .ךיז רַאפ ןעמ טמענ ןעבעג םעד ךרוד לייוו ,"החיקל, ַא הקדצ

 | ,(תמא

 ןוא סערַאמכ ערעטסניפ יד ךרוד טכערב ץילב רעד יו טקנוּפ

 "-ףָאפ ןוא טכיל ,הקדצ ןעבעג סָאד סםגנערב ױזַא ,דרע יד טכיײלַאב

 ,ןמלז רואינש 'ר) .המשנ רעכילשנעמ רעד וצ שינעדנעטש

 הוצ הרות,, ,ביתכד אוה אדה -- המורת יל וחקיו
 (שרדמ) "השמ ונל

 ןַא ןעבָאה ,תונמחר ,הקדצ זיא ,הרות רעד ןופ דוסי טּפיױה רעד
 ,(ץיוורוה רֶׁשֲא 'ר) .ןעדנעדיילטיונ ןֹוא ןַאמירָא ןרַאֿפ דנַאה ענעּפָא

 ןרוּפ רעסיורג ַא ןעװעג עודיכ זיא רעצינשזיוו עלעדנעמ 'ר

 .טײלעמירָא ןעשיוצ טליטעצ סָאד רע טָאה ,טָאהעג טָאה רע ליפיוו

 :טגערפעג לָאמנייא םהיא ןעמ סטָאה
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 זבזבמה , : טגָאזעג ל"זח יד ךָאד ןעבָאה ,ןיד ןעגעג ךָאד טוט רחיא
 ? "שמוחמ רתוי זבזבי לַא

 הרבע עסיורג ַא עקַאט זיא ל"זח תנקת ַא ףיוא ןייז רבוע ---
 ,םנהיג טמוק'ס ןעכלעוו רַאפ --- טרעפטנעעגּפָא עלעדנעמ 'ר טָאה ---
 וצ ןיירַא טמוק ךָאנרעד ןוא "שמוחק םעד לייטעצ ךיא תעשב רעבָא
 וצ טינ ןעבָאה דניק ןוא בייוו ןייז ,רֶע זַא ,ןייוועג ַא טימ דיא ַא רימ
 ןָאט וצ טשינ ןעשרעהַאב טינ ךימ ךיא ןעק ,גירעגנוה ןענייז ,ןעסע
 ךיז ייב טכַארט ןוא שמוח ַא ןופ רחהעמ זבזבמ ןיב ךיא ןוא ,הריבע יד
 ! םנהיג ןעגירק וצ יאדכ זיא הריבע ַאזַא בילוצ ,ןעלַאפרַאפ ---

 ,ע"שבר .הרות רעד ןופ רעטרעוװ ענייד --- "ךתרמא הפורצ;

 טייקמ ייז רעבָא ידכ ,(ןוממ --- ךדאמ לכב) "דאמ; .טרעטיילעג ןענייז
 גורתא ןַא ,תיציצ ,ןיליפת ןעפיוק וצ דלעג ןעבָאה ןעמ זומ ,ןייז וצ
 תולימג ַא ןעגרָאב ,וריבחל םדֶא ןיבש תווצמ טרפב .הנהכו הנהכ ןוא
 -ירעד ,דלעג ןעבָאה ןעמ זומ ןעמעלַא םעד וצ --- הבדנ ַא ןעבעג ,דסח
 ךלעג ןימ סָאד זַא ,"הבהא ךדבעו, ,הדומ ךיז ךיא ןיב ע"שבר רעב
 -ערפ ל'ריאמ 'ר) .ביל קרַאטש .רהעז ,ריאמ טכענק ןייד ךיוא טָאה

 .(רענַאילשימ

 טָאה ןצמק רעסיורג ַא רעבָא ,רשוע ןַא ,דיסח רענינַאטסָאג ַא
 ןעו ,תואקדנס טימ רענינָאטסָאג ריאמ לאיחי 'ר ןעוועג דבכמ לַאמָא
 ןעבעל ןעמ טָאה ,והילא לש אסכ רעד ףיוא טצעזעג ךיז טָאה יבר רעד
 -לצב םעד ןעפורעגוצ רע טָאה .עלעסישיייּפש ַא טלעטשעגקעװַא םהיא
 | :טלהעצרעד ױזַא םהיא לעכיימש גיטומטוג ַא טימ ןוא תיבה

 -רבד ַא רַאפ דלעג ןעביילקוצנעמַאזוצ סיוא טפָא טמוק רימ ---
 רע טגערפ ןעדיא ן'טושּפ ַא ןופ בוטש ןיא ןירַא ךיא םוק .הוצמ
 דָארג ךיז טפערט .רוטּפ --- הבדנ ַא רימ טגנַאלרעד ,תולאש ןייק טינ
 םוק .רעטייוו רימ העג ןוא סיוא ךיא ײּפש ,ןעיײּפשסױא ףרַאד ךיא ---
 ןעמעוו רַאפ ,ןייז וצ שרודו רקוח ןָא רע טביוה ,ריבג ַא וצ ןירַא ךיא
 -רעד ,ןעגניד ןָא ךיז טביוה ,קעווצ ןעכלעוו רַאפ ,הבדנ יד ךיא ףרַאד
 םייב ,ןעייפמשסיוא רימ ךיז טליװ רעמָאט ריבג רעד טרעטיצ עלייוו
 ןעבעל קעווא ןעמ טלעטש ,דרע רעד ףיוא ןעיײּפש טינ ןעמ רָאט ריבג
 "וצסיוא גידנעטש סיוא רימ טמוק םורַא ױזַא .עלעסישיייּפש ַא רימ
 ,..וד יװ םיריבג עכלעזַא רַאפ רע'מינּפ יד רַאפ ןעיײּפש

 זיא תונצמק , :םנוב 'ר ן'יבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה'מ
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 טינ טָאה הרות יד סָאװ ,סָאד טמוק יװ ,הדמ ע'סואימ ַא רעייז ךָאד

 ' "? תונצמק ףיוא רוסיא ןייק ןעבירשעג

 ּפָא ןוא גידלעקע ױזַא זיא תונצמק לייוו ,רַאפרעד עקַאט ---

 הרות יד טָאה ,תוצמ ג"ירת יד וצ גנולכיורטש ַא זיא ןוא ךילייש

 .ןעביירש טלָאװעג טינ רוסיא ןייק וליפא טייק/סואיט ַאזַא ןעגעוו

 ןוא תולעמ עסיורג ענייז ץוח ,רעווישטידרעב קחצי יױל 'ר

 ןייק טָאה רע ביוא .הקדצ-לעב רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא ,תוקדצ

 טגרָאבעג ,ןעכַאז בוטש ט'נוכשמ'רַאפ רע טָאה ,טַאהעג טשינ דלעג

 ןעבָאה .טײלעמירָא וצ טליטעצ דלעג סָאד ןוא םידיסח ייב ךיז

 םהיא ןעבָאה ןוא תוגהנתה ןייז ןהעזוצ טנעקעג טינ םיברוקמ יד

 : טגערפעג
 ,הקדצ תווצמ ןינע ןיא עקַאט ןעמ ףרַאד ,יבר זנוא טגָאז --

 | | ? ןייז גהונ ךיז רהיא יװ ױזַא
 יז טָאה -- ן'יבר ןיימ ןופ טנרעלעג ךיא בָאה ױזַא טָא --

 "רעגנוי ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו --- טרעפטנעעג רעווישטידרעב רעד

 -וקעג רימ זיא לָאמנײא .ןענרעל ןוא ןעציז הלילו םוי ךיא געלפ ,ןַאמ

 םילהת ץנַאג ןעגָאז זַא ,ןעגנערב רסומ-ירפס יד תויה ,ןויער ןֿפױא ןעמ

 לטבמ גָאט ןייא ןעסָאלשַאב ךיא בָאה ,ךַאז עסיורג ַא זיא קספהיילב

 .קספהיילב םילהת ץנַאג ןעגָאז ןוא דומיל-רועיש ןיימ ןייז וצ
 ןעטשרע ןטימ טנעװַאדעג ,רחשה-תולעכ ןענַאשעגפיוא ךיא ןיב

 םילהת ךיז טלעטשעג ומיחרו וליחדב ןענעװַאד ןכָאנ ףכית ,ןינמ
 ךעלטיּפַאק ןעצ ןעקידנערַאפ וצ טַאהעג רָאנ בָאה ךיא זַא ,ןעגָאז
 יבר רעד זַא ,רימ טגָאז ןוא שמשמ ס'ניבר ןיימ ןיירַא טמוק ,םילהת
 ,ךימ טפור

 ןעװעג לטבמ --- ןעצרַאה םייב טמעלקרַאפ קרַאטש ךימ טָאה
 ץנַאג ןעגידנערַאפ םייב ןעטלַאהעג ןיוש טעמכ בָאה .ןענרעל הרות
 ךיא זַא ,ןייז קיספמ ןיוש ךיא זומ טָא ןוא קספה ילב ןעגָאז םילהת
 :ןעירשעצ רימ ףיוא ךיז רע טָאה ן'יבר םוצ ןעמוקעגנײרַא ןיב

 ןעגרָאמהירפ ןעצנַאג םעד טסָאה וד סָאװ ,קחצי יול סייוו ךיא ---
 ריד ךָאנ בָאה ךיא ןעוו ,ןעמוקעג טינ ךיילג וטזיב סָאװרַאפ ,ןָאטעג
 !ןעדיא ַא רַאפ הבדנ ַא ןעכַאמ ףרַאדַאב ךיא ? טקישעג

 גיטיונ ױזַא ךימ טָאה יבר רעד סָאװ וצ טרעהרעד בָאה ךיא זַא
 ןופ םהיא טלהעצרעד ץרַאה טגָאטהעװעצ ַא טימ ךיא בָאה ,טפרַאדַאב
 בָאה ךיא זַא ןֹוא קספה ילב םילהת ץנַאג ןעגָאזוצסױא ,תועיגי עניימ
 .ןעפורעג שמשמ רעד ךימ טָאה ,ןעגידנערַאפ םייב ןיוש ןעטלַאהעג
 ,גיטיונ ױזַא ךימ ףרַאד יבר רעד סָאװ טסייוו רע ,טניימעג ךיא בָאה --
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 ?גיטיונ יוזַא טינ ריד ייב טסייה ןעדיא ַא רַאפ ןעכַאמ הבדנ א
 ,טחצי יול ןעסיוו טסלָאז --- ןעגירשעצ רימ ףיוא ךיז יבר ןיימ טָאה ---

 "מוא ןעטלַאה סָאװ לעמיה ןיא םיכאלמ רעטנעזיוט טָאה ע"שבר רעד
 רעד ףרַאד .תוחבשתו תוריש ןעגָאז ןוא ןעביול ןיא םהיא ךילרעהפיוא
 ַא ןעפַאש טרפב ,ןעדיא ַא ןָאט הבוט ַא ?ןעגָאז םילהת ןייד ע"שבר !

 ןעגָאז םילחת יו רעסערג טהעטש ןעסיוו וטסלָאז ןעדיא ַא רַאפ הבדנ
 ןעדיא ַא ןָאט הבוט ַא ,ךָאלמ ַא ךיוא ןעק ןעגָאז םילהת לייוו .קספה ילב
 ! ךאלמ ןייק טינ רעבָא ,וטסנָאק ןעדיא ַא רַאפ ןעפַאש הבדנ ַא --

 "ירפוצ רהעמ ןיב ךיא : ןעגָאז טגעלפ רעװעסָאס בייל המלש 'ר
 ןיילַא דיא ןייא רעדייא ןעדלוג 100 ןעביג ןעדיא טרעדנוה ןעוו ןעד
 .ןעדלוג 100 טיג

 ןעמ יו ,הקדצ ןעבעג ןרַאפ הכרב ןייק טינ ןעמ טכַאמ רעבירעד
 ןעמ ףרַאד הכרב ַא לייוו ,תווצמ ערעדנַא רַאפ הכרב ַא ןעכַאמ ףרַאד
 ןעבעגעג הקדצ טרעוװ בור יּפ לע ןוא החמש טימ ,םלש בלב ןעכַאמ
 -יר לעדנעמ 'ר) .החמש ןהָא ןוא קשח ןהָא ,ץרַאה ןעצנַאג ןטימ טינ
 ,(רעװָאנַאמ

 ךָאד טיג ,יזַא בױא זיא -- "'ד םואנ בהזה יִלֹו ףסכה יל

 ןייז זיא ,טיג רע סָאװ סָאד רָאנ ,סנעגייא ןייז טשינ רָאג שנעמ רעד
 סָאד טֶא .דלעג סָאד ןעבעג תעשב בוטה ןוצר םעד ,בלה תובידנ
 טיג סָאװ רעבָא שנעמ רעד .רע טיג סָאד ןוא סנעגייא ןייז תמאב זיא
 עקַאט רע טיג ,בלה-תבידנ ןוא ןעצרַאה ןעצנַאג ןטימ הקדצ ןייק טינ
 טיג ןוצר ןייק ןוא סנייז טינ ךָאד זיא דלעג סָאד םורָאװ .טשינ רָאג
 ,(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) ! טשינ רָאג רע טיג ,טשינ ךיוא רע

 דוד ןב חישמ -- "סיכה ןמ הטורּפ הלכתש דע אב דוד ןב ןיא;
 יד ןופ ןעלטייב יד ןיא דלעג עטלעמַאזעגנָא סָאד זיב ןעמוק טינ טעוו
 ,םידסח-תולימג ןייק טינ ןעוט ןוא הקדצ ןייק טינ ןעביג סָאװ םירישע
 -רַאפ הטורפ ַא זיב ןעלעוו ייז ,ןעזָאלסיוא ךיז ןעצנַאגניא טשינ טעוו
 ,(ם"ירה ישודיח) .ןעריל

 סנעגעוורעטנוא ןעמוקעגסיוא לָאמנייא זיא רענישזיר לארשי 'ר

 ריבג םוצ ןערָאפרַאפ זיא ןוא לעטעטש ןיילק ַא ןיא ךיז ןעלעטשוצּפָא

 זיא רענישזיר רעד זַא טסואוורעד ךיז ןעבָאה ןעדיא זַא .לעטעטש ןופ

 םוצ ףטו םישנ .,םישנא .ןעפָאלעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז ,לטעטש ןיא
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 .םירדח ס'ריבג ןיא עטָאלב ןעגָארטעגנָא ןעבָאה ןוא בוטש ןיא רימג

 ןעבױהעגנָא טָאה רע ןוא ןעסָארדרַאפ קרַאטש ריבג םעד סָאד טָאה
 רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה רענישזיר רעד זַא .םלוע םעד ןעביירט
 :השעמ ַאזַא טלהעצרעד םהיא טָאה ןוא ריבג םעד ןעפורעגוצ

 טימ יורפ ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,דיא-ספרָאד ַא ,ןַאמירָא ןַא ---
 ןייק טַאהעג טינ טָאה ,רעטומ ןוא רעטָאּפ עטלַא ןַא ןוא ,רעדניק סקעז

 דיא ספרָאד ם'נופ רעצ רעד זַא ,ךיז טהעטשרַאפ .חסּפ רַאפ תוצמ

 -ספרָאד רעד טָאה ,חסּפ רַאפ געט עכילטע .רעייהעגנוא ןעוועג זיא

 רשפא ,טָאטש רעגיאייברעד רעד ןיא ןערָאפוצנײרַא ןעסָאלשַאב דיא

 ,חסּפ ףיוא תוצמ רַאפ ןענידרַאפ וצ ןעקישוצ םהיא ת"ישה טעוו
 ם'נופ החמש יד זיא .תוצמ רַאפ טנידרַאפ טָאה רע ,הוח ךכ

 ,לעמ טפיוקעגנייא עקַאט טָאה רע .רעשל ןיא ןעוועג דיא-ספרָאד
 ,םייהַא געוו ןפיוא ךיז טזָאלעג ןוא תוצמ ןעקַאבעגּפָא

 גיּפמוז ןעגעװ יד ןערעװ ,טהעגעצ יינש רעד ןעוו ,חסּפ רַאפ
 עפיט ַא ןיא ןעכָארקרַאפ ךַאבענ דיא-ספרָאד רעד זיא ,גיטָאלב ןוא
 ןעבָאה ,תוצמ יד טימ ןוא לעדרעפ ןטימ עלעגעוו ןייז ןוא עטָאלב
 .עטָאלב רעטכידעג רעד ןיא ןעקניז ןעביוהעגנָא

 -ךותב ,ושפנ תרצ לע טנייוועצ ךיז קרַאטש דיא-ספרָאד רעד טָאה
 ייווצ טימ שזַאּפיקע ןעסיורג ַא טימ רשוע ןַא ,דיא ַא ןערָאפעגנָא זיא ,ךכ
 -ייז ןענַאּפשוצניײא תרשמ ןייז ןעלױּפַאב רע טָאה ,ןעבייל יד יו דרעפ
 ןופ דיא םעד ןעּפעלשוצסױרַא עלעגעוו ס'דיא-ספרָאד ם'ניא דרעפ ענ
 ,עטָאלב

 טָאה .טזָאלעגּפָא טינ דיא-ספרָאד םעד ןיוש טָאה רשוע רעד
 תוקחד סָאד ןהעזרעד טָאה רע זַא ןוא ןיירַא בוטש ןזיב טײלגַאב םהיא
 "וצ ןעסייהעג ןוא עבטמ עשּפיה ַא טזָאלעגרעביא רע טָאה ,תוינע ןוא
 ,הבחר:-דיב חסּפ ןעטיירג

 רעטסָארּפ ַא רָאנ ,איבנה והילא ןעוועג טינ זיא סָאד ,טסרעה וד
 רשוע רעד זיא םורַא טייצ ַא ןיא .וד יװ רשוע ןַא ,דיא ַא ,םדו רשב
 "יז .הלעמ לש ןיד-תיב ןרַאפ טכַארבעג םהיא טָאה'מ .ןעברָאטשעג
 טָאה רעדנוזַאב רעדעי ,הלבח-יכאלמ ןעּפָאלעגנָא ןעטייז עלַא ןופ ןענ
 ןעפַאשַאב זיא רֹע עכלעוו ןופ ,תוריבע ס'ריבג םעד ןעירשעגסיוא
 -קסּפ רעד זיא ,הריבע-לעב ַאזַא רַאפ ,ךיז טהעטשרַאפ ןוא ןערָאװעג
 ,םנהיגל ןעוועג ןיד

 "נָא זיא ,םנהיג םוצ טרהיפעג םהיא ןעבָאה הלבח-יכאלמ יד יו
 טָאה שא תובהל בצוח לוק ַא טימ ןוא ךאלמ רעסייוו-יינש ַא ןעפָאלעג
 -רוארַאפ רעד ,רעטכערעגמוא ןַא זיא ןיד-קסּפ רעד : ןעירעגסיוא רע
 םייקמה לכ, ןעגָאז ל"זח יד ןוא תושפנ ןעצ ןעוועג היחמ טָאה רעטלייט
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 םיכסמ טינ ןיב ךיא ,ןיינ -- "אלמ םלוע םייק ולאכ לארשימ תחַא שפנ
 .קסּפ ןטימ

 רעד ןוא רשוע םעד ןעטלַאהרַאפ הלעמ לש ןיד-תיב סָאד טָאה
 זיא רע רעכלעוו ןופ ,הווצמ יד טגײלעגפיורַא טָאה ,רענייז בוט"ץילמ
 יד רעבָא ןעבָאה ,לָאשגָאװ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןערָאװעג ןעפַאשַאב
 םעד טכַארבעג בוטיץילמ רעד טָאה ,ןעגיואוועגרעבירַא תוריבע
 יו ױזַא ,עמַאמ-עטַאט עטלַא יד ,ןהיז סקעז יד ,יורפ ןייז ,דיא-ספרָאד
 תוריבע יד ןעבָאה ,אטוח רעסיורג ַא ןעוועג ןעבעל םייב ןיא דיא רעד
 ,לָאשגָאװ יד ןעגיואוועגרעבירַא ץלַא

 םעד טכַארבעג ןוא ןעפָאלעג ץילב ַא יװ בוט-ץילמ רעד זיא
 טָאה רע סָאװ עטָאלב עצנַאג יד ןוא ןעגָאװ ןוא דרעפ ס'דיא-ספרָאד
 רעד ןוא ןעקנוזעג רהיא ןיא תוצמ יד טימ גידנערָאפ םייהַא חסּפ רַאפ
 יד ןוא טּפעלשעגסױרַא סעטָאלב יד ןופ םהיא טָאה ,רשוע רעד ,דיא
 תוריבע עלַא ןעגיױאװעגרעבירַא טָאה ,ןעוועג עירכמ טָאה לָאשגָאװ
 .וייח ימי לכ ןָאטעג טָאה דיא רעד סָאװ

 וד ?עטָאלב רעשידיא ןופ חכ םעד טציא ןיוש וטסהעטשרַאפ
 עטָאלב עשידיא זַא ,ןעסיוו רעבָא וטסלָאז ,בר"ןוה ַא ןעגָאמרַאפ טסגעמ
 ןעפלָאהעג טָאה עטָאלב עשידיא יו וטסרעה טָא ,תורישע ןַא ךיוא זיא
 ,,.םנהיג לש הנידמ ןייז וצ ליצמ ,וד יוװ רשוע ןַא דיא ַא

 -עג ךיוה ךיז לָאמנייא טָאה ן'יבר רעקצָאק םייב שמשמ רעד
 םעניילק ס'ןיבר ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז סָאװ םידיסח ףיוא טרעזייב
 תולוק יד טרעהרעד יבר רעד טָאה ,עטָאלב טימ ןײרַא שרדמה-תיב
 : ןעירשעגסיוא םהיא וצ טָאה ןוא שמשמ ם'נופ

 טהעטש סע יװ ,טשינ וטסייוו ,ייז ףיוא וטסיירש סָאװ ,לעווייפ ---
 ...?"םהמ ותּפשַא תא אלמ רשא רבגה ירשא/, קוסּפ ןיא

 (.ח .הכ) טכותב יתנכשו שדקמ יל ושעוו

 --- (י"שר) השודק תיב ימשל ושעו
 "ירּפ ןייז ןיא השודק ןעגנערבוצניירַא זיא דיא ַא ןופ טכילפ יד

 ,השודק טימ ןייז לָאז ןעבעל-החּפשמ ןייז ןוא בוטש ןייז .תיב ןעטַאװ
 -ָאנישמַא מ"ר) .זיוה םענעגייא ןיא ,בוטש ןיא ךיז ייב שדקמ ַא ןעכַאמ
 ,(רעוו

 -יתב ןוא תויסנכייתב יד ןענייז עודיכ -- "שדקמ יִל ושעו;

 רע ןעו לודג "הכ רעד יװ טקנוּפ .שדקמה תיב םוקמב תושרדמ
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 ןוא תובשחמ ענייז עלַא רע טָאה ,שדקמח:תיב ןיא ןהעגנײרַא טגעלפ
 ,דיא ןעדעי ןופ בוח רעד זיא ױזַא ,םימש םשל ןעוועג ןווכמ תונויער
 ןייז וצ ןווכמ ,שרדמהיתיב רעדָא להוש ןיא ןײרַא טהעג רע ןעוו זַא
 -- "םכותב יתנכשו, .ע"שבר םוצ תונויער ןוא תובשחמ ענייז עלַא
 ןייז ןעכַאמ ןוא החונמ ןעבָאה ע"שבר רעד טעװ ,םורַא ױזַא רָאנ
 (רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .ןעדיא יד ןעשיווצ גנוניואוו

 "-עװרעטנוא ןעמוקעגסיוא לָאמניא זיא רערימזָאק עלַאקזחי 'ד
 יד רעבָא ,להוש רעטיובעגפיוא גיטכערּפ ַא ןיא ןענעװַאד וצ סנעג
 טשינ קורדנייא ןעטוג ןערעדנוזַאב ןייק םהיא ףיוא ןעבָאה םיללּפתמ
 רעייז טימ ץלָאטש םיללּפתמ עכנַאמ ןעבָאה ןענעװַאד ן'ךָאנ ,טכַאמעג
 טהיא טלעפעג סע יװ ,עלַאקזחי 'ר ןופ גנוניימ יד ןערעה טלָאװעג להוש
 ,להוש יד סעּפע

 -רחאלכ עלאקזחי 'ר ייז טָאה --- !ןהעש טנעכייצעגסיוא ,ןהעש ---

 לעגוק, רעניש ַא זיא סע -- טרעפטנעעגּפָא לעכיימש ַא טימ די

 ןהָא "לעגוק; ןייק ןעמ ןעק ,עודיכ ןוא ,"סטעפ? ןהָא רעבָא ,"ןעברַאש
 | ...!ןעכַאמ טינ "סטעפ,

 טלעטשעגנעמַאװצ זיא סע שטָאכ -- "ךתיב ןועמ יתבהא 'ד,
 סָאד ,"ךדובכ ןכשמ םוקמ, לייוו ,ביל סָאד ךיא בָאה ,םינבאו םיצע ןופ
 ,(רעקצָאק) .הניכש יד טור סע ואוו טרָא ןַא זיא

 ןעדעי ןיא לייוו ,ןעדיא יד ןיא ןעור לעװ ךיא --- "םכותב יתנכשו,

 ,(תמא תפש) .שדקמה:-תיב רעד ןוא ןכשמ רעד ךיז טניפעג דיא

 ,תובשחמ עטכעלש ןעטכַארט וצ ןופ רהזנ ןייז דימת ףרַאד שנעמ ַא
 ,ןורָא רעד טגיל טרָאד ,םישדק שדק זיא שנעמ ם'נופ חומ רעד לייוו
 שנעמ רעד טלעטש ,תובשחמ עטכעלש ןעטכַארט ךרוד ןוא תוחול יד

 ,(רעווישטידרעב) .לכיה םענעגייא ןייז ןיא םלצ ַא ןיירַא ןיילַא

 (.וט .הכנ ונממ ורוסי אל ,םידבה ויהי ןוראה תועבטנ

 רעד סָאװ תווצמ יד ,"ןישודיק-תעבט/, יד ןעמ טניימ "תועבט,
 רשא , טגָאז רע סָאװ םעד ךרוד ע"שבר םעד שדקמ זיא ןוא טוט דיא
 ןעדיא יד ןענייז תווצמ יד ךרוד --- םידבה ויהי ,"ויתוצמב ונשדק
 תווצמ יד בילוצ ןוא ונממ ורוסי אל ,ןוכשי דדבל םע ןַא ןעבילברַאפ
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 טינ לָאמניײק ייז טעװ ןוא יירטעג ייז ןעביילב דימת ת"ישה טעוװ
 ,(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .ןעזָאלרַאפ

 (זכ .הכ) תועבטה ןייהת תרגסמה תמעל

 "צרָאװ ןעשנעמ ם'נופ תוואת עלַא -- "עבט; ןושלמ זיא "תעבט,
 טגָאז .תוליגר ַא םהיא ייב טרעוװ סָאװ ,עבט רעטכעלש ןייז ןיא ןעל
 ףרַאד שנעמ רעד -- 'תועבטה ןייהת תרגסמה תמועל ,הרות יד זנוא

 ,לובגל'ץוח ןהעגסױרַא ייז ןעזָאל טינ ןוא ןעסילשרַאפ תוואת ענייז
 ,(רעצינעמערק יכדרמ 'ר)

 -עגנָא זיא ןעמ ליפיו -- ?תועבטה ןייהת תרגסמה תמועל;

 רעד ןופ ןייז הנהנ ןעמ ןעק ליפ ױזַא ,השודק רעד ןיא ןעסָאלש

 ןרהא 'ר) .ןעגיד'הזה-םלוע ןוא ןעכילריטַאנ םעד ןופ --- ,"תויעבט;

 .(רענילרַאק

 (.ט .וכ) תיששה העיריה תא תלפכו

 ןופ טמוק ךָאװ רעד ןיא געט סקעז יד רַאפ הכרב רקיע רעד
 גָאטײרפ וטסלָאז ,/תיששה העיריה תא תלפכו, אפוג תבש רַאפ .תבש
 ."'תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ, לייו .,ןעטיירגוצ טלעּפָאט
 . (רעצװָארטסָא הירמש לאומש 'ר)

; 

 (.זי .וכ) דחאה שרקל תודי יתש

 זמרמ הרות יד ָאד זנוא טָאה ."רקש; ןעכַאמ "שרק/, תויתוא יד

 טסעוו וד זַא ,."שרק, ןיא ןעשטייס ייווצ ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,ןעוועג

 ".סכעה רעד וצ ןייז הכוז אליממ וטסעוו ,רקש ןופ ןערעטייוורעד ךיז

 ןופ ןעכַאמ טסליװ וד ןעוו .ןכשמ ם'נופ לייט ַא ןערעוו וצ השודק רעט

 ,(ךלמילא םעונ) . .."שרק; "רקש;



 הוצתי/

 (.כ .זכ) הוצת התאו

 רעכיוה ַא ףיוא טזיב וד שטָאכ, :ן'השמ וצ טגָאזעג טָאה ת"ישה

 ןושלמ -- הוצת .ןעדיא עלַא ןופ ןעדײשּפָא םינ ךיז וטסלָאז ,הגרדמ

 וצ יו ןענרעל ,ייז טימ ןייז רבחתמ ךיז טסלָאז ,"אדח אתווצ , רוביח

 ערעייז ךיוא ידכ ,דימת רנ תולעהל .ןערהיפוצפיוא ךיז יוװ ןוא ןעבעל

 על'השמ 'ר) .הגרדמ רעכיוה ַא וצ ןעכיירגרעד ןענעק ןעלָאז ,תומשנ

 ,(רעצינעשזָאק

 ,לארשי-ללכ םוצ ןעטפעהַאב ךיז טסעוװו השמ וד זַא --- הוצת התאו

 ,רואמל ,הונע תדמב ךיז ןעטלַאה ,ןעסיוטשעצ ןיילַא ךיז וטסעוװ ,תיתכ

 ַא ,,/דימת-רנע ַא ןייז ערעדנַא רַאפ ןענעק וטסעוו טלָאמעד טשרע

 ,(רענילרַאק ןרחא 'ר) .לארשי ינבל שאר ַא ןוא גיהנמ

 רסומ ךיז טָאה ונבר השמ סָאװ םעד ךרוד -- "הוצת התאו;
 -עג ןעבָאה ןעדיא יד יװ םעד ךָאנ ,לארשי ללכ תבוטל ןעוועג שפנ
 ,"םדימשאו ינממ ףרה, :טגָאזעג טָאג םהיא טָאה ,לגע סָאד טכַאמ
 רעגיזָאד רעד טָא זיא-- "ךרפסמ אנ ינחמ , ןעטעבעג השמ טָאה
 .תורודחה לכ ףוס דע דיא ןעדעי וצ ןעגנַאגעגרעביא שפנ"-תוריסמ
 ,(דיגמ רעצינעשזָאק)

 לדה תקעצ, ןעכַאמ 'הוצת; ןופ ןוקירטונ יד ,"הוצת התאו;

 ןעדיא יד לעפַאב, :ן'השמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ."עישותו בישקת

 לייוו ,ןעדנעדיילטיונ ןוא ןַאמירָא ןופ יירשעג סָאד ןעמענרַאפ ןעלָאז ייז

 .(ץיוורוח רשא 'ר) ."םימשה ןמ וילע ןימחרמ ,תוירבה לע םחרמה 22

 ןייֵלַא וד יצ ןהעז וטספרַאד ,"התאוג ןטשרע םוצ --- הוצת התאו

 וטסגעמ ,"הוצת, -- םעד ךָאנ טשרע ,גנונעדרָא ןיא םָאקלָאפ טסיב

 ,(ל"נה) .ןעטייווצ ַא וצ ןעלעפַאב

233 
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 (י"שר) תוחנמל תיתכ אלו (.כ .זכ) רואמל תיתכ

 ןעטכיײלַאב וצ ,"רואמל /, ןייז ףרַאד ,ןעּפעשט םענייא ?יוװ ןעמ זַא

 -ידיילַאב וצ ,"תוחנמל תיתכ, טינ רעבָא ,תמאה-ךרד םעד ןעזייוו ןוא

 .(רעקרָאװ מ"מר) .םהיא ןעגירעדינרעד ןוא ןעג

 טעװ ,ןעסיוטשעצ ןעדיא יד ןערעוו תולג ןיא שטָאכ --- ?תיתכ,
 יװ ,"ךז, יו ןעטכייל ןעלעוו ייז סָאװ ,"רואמל, טייצ יד ןעמוק רעבָא
 -עצ יד ןעטכייל ןעלעוו סע ,"תיתכ חרוז, ןעכַאמ תובית ישאר יד
 - (רעװעסָאס ל"מר) .ענעסיוטש

 ןליפא זַא ,חכ ַאזַא ןעבעגעגנײרַא ןעדיא יד טָאה ע"שבר רעד

 יז ןעלָאז םלועה תומוא יד טימ ןעשימסיוא ךיז ןעלעוו ןעלָאז ייז

 ןיאב טפַאשנעגייא ןייז דצמ ךיז ןעק תיז-ןמש יו טקנוּפ ,ןענעק טשינ

 ,(תמא תפש) .תואקשמ ערעדנַא טימ ןעשימסיוא טינ ןפוא

 טקנוּפ ,ןייז וצ זמרמ ? "דוי, לארשידןב ַא ןעמ טפור סָאװ-רַאפ
 טביילב ,עלעסיפ עניילק עצרוק סָאד סיוא טקעמ ןעמ ןעוו ,"י, ַא יו

 סָאװ ,"דויא םעד ןופ רעמ טינ טביילב ױזַא ,קעלפ ַא יו רעמ טינ |
 ,קעלפ רעטרימשעגסיוא ןַא --- טייקשידיא ןייז רצקמ זיא ןוא טרענימ
 ..(רענַאילשימערּפ ליריאמ 'ר)

 עלַא טסױטשעצ שנעמ רעד יװ םעד ךָאנ --- "רואמל תיתכ ,

 וצ ןָא טשרע רע טביוה ,תוואת ןוא ןעטייהניואוועג עטכעלש ענייז
 .(רעוועסָאס ל"מר) .ןעטכייל

 ,ןעסיוטשעצ טרעוװ שנעמ ַא סָאװ ,לָאמַא טפערט סע --- "תיתכ,
 ןוא טינ טלעפייווצרַאפ רע ביוא זיא ,הגרדמ ןייז ןופ רעטנורַא טלַאפ
 "רעד הדירי רעד ךרוד לָאמַא רע ןעק ,"רואמל, ,טשינ ךיז טרילרַאפ
 לָאז הדירי יד זַא ,"דימת רנ תולעהל, ,תוגרדמ ערעכעה וצ ןעכיירג
 ,(רעווָאקישזד על'עשוהי 'ר) .הילע ןַא ןיא ןערעוו טלדנַאװרַאפ רָאג

 א

 ,(י"שר) "הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע קילדמ ,
 סָאװ ,הדוקנ עכילטעג ַא ןַארַאפ זיא ץרַאה ןשידיא ןעדעי ןיא

 "ףדוקנ, יד רָאנ ףרַאד ןעמ .ןערעוו ןעשָאלרַאפ טינ לָאמנייק ןעק
 רָאנ ףרַאד ןעמ .רעייפ ןעגיטכיל ַא ןיא ךיז יז טמַאלפעצ ,ןעדניצנָא
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 ל"מר) .הילאמ הלוע תבהלשה ,שיטַאמָאטיױא ןַאד זיא ,"קילדמ /, ַא ןייז

 יװ טנעכיײצעגנָא זיא "תיתכ, טרָאװ ם'ניא ,"רואמל תיתכ;
 עטשרע סָאד ןעו .םישדקמ יתב עדייב ןעריטסיזקע ןעלעוו'ס גנאל
 רהָאי ןעצ ןוא טרעדנוה ריפ --- ; "י"ת, ןעריטסיזקע טעװ שדקמה-תיב
 -נוה ריפ --- "כ"ת, ןעריטסיזקע טעװ שדקמה-תיב עטייווצ סָאד ןוא
 ןעסיוטשעצ עדייב ייז ןעלעוו --- "תיתכ, ,רהָאי גיצנַאװצ ןוא טרעד
 .(רעװָאסָאק ךורב 'ר) .ןערעו בורח עדייב ייז ןעלעוו ,ןערעוו

 (ז .חכ) תורבוח תובתכ יתש

 .רצי .המשנ ןוא ףוג ,ןעייווצ ןיא טלייטעצ שנעמ רעד זיא ,עודיכ

 ,תורבוח ןייז ןעטסַארטנָאק עטלייטעצ ידיטָא ןעפרַאד .בוט רצי ןוא ערה

 יבצ באז 'ר) .ןעטוג םוצ זיולב שנעמ םייב טגינייארַאפ ןוא טפעהַאב

 | ,(רעש'רַאבז

 (גי .חכ) בהז תוצבשמ תישעו

 ימע ם'נופ רבחמ ,ףסוי יכדרמ 'ר וצ ןעמוקעג לָאמַא זיא דיא ַא
 רע ,ןַאמיִרָא רעסיורג ַא זיא רע תויה ,ןעוועג לצנתמ ךיז ןוא "חולשה
 טפיוקעג רע טָאה ,תיב"ינב סָאד ןייז וצ סנרפמ סָאװ טימ טינ טָאה
 רע ,'יבר םעד רע טעב ,לעטעצ ירעטָאל ַא ןעדליג ןעטצעל ןרַאפ
 "עג ןוא לרוגב הכז רעד ןייז לָאז רע זַא ,ןייז ללּפתמ םהיא רַאפ לָאז
 - .סניװעג עסיורג סָאד ןעניוו

 'ר םהיא טָאה -- ?ןעטעב ריד רַאפ ךיא לָאז סָאװ וצ ---
 -יפב ךָאד טהעטש טָא -- טרעפטנעעגּפָא לעכיימש ַא טימ ףסוי יכדרמ
 סיוועג טסעװ וד רָאנ עקַאט זַא ,הוצת הרדס רעגיטנייה רעד ןיא שור
 טסעװ וד זַא -- "בהז תוצבשמ תישעוק .סניוועג עסיורג סָאד ןענ
 ...דלַאג ךעלעטסעק עלופ ןעכַאמ

 (חכ .חכ) דופאה לעמ ןשחה חזי אלו

 טפערטַאב "דפא  .ץרַאה ןפיוא ןעועג ןשח רעד זיא עודיכ
 לעמ ןשחה חוי אלו שוריּפ רעד סָאד זיא ,"הֹּפ, טרָאװ סָאד יו ,
 ןוא ץרַאה סָאד ,ליומ ם'נופ טייוו ןייז טינ לָאז ץרַאה סָאד --- דופאה
 ,(רעװָאנַאמיר שריה 'ר) .סנייא ןייז דימת ןעלָאז ליומ סָאד
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 .טרעקרַאפ טינ טהעטש סע ןוא "דופאה לעמ ןשחה חזי אלו;

 -רַאפ וצ טינ ןעסַאמ סקלָאפ עשידיא יד רַאפ הרהזא ןַא סָאד זיא
 -טפַאשלעזעג םעד ןופ םכח'דימלת םעד ,טּפשמ ןשח םעד ןעסיוטש
 ,(תודלות) .ןעכעל

 (.ב .ל .חחכ) ביבס ויפל היהי הפש

 ,ערה ןושל ןופ גנוצ ןייד טיה .םיֹוצ ןיא ןעּפיל ענייד טלַאה

 הפב דחא ןעדער טינ טסלָאז ,המרמ רבדמ ךותפשו ,רקש ןוא תוליכר
 ,ןילבולמ יבר) .בלב דחאו

 (.חל .חכ) ולוק עמשנו
 לא ,ואובב ,טרעהעגוצ טרעוו ןשרד ןופ לוק סָאד זַא ,ןמיס רעד

 יד ןופ שינעפיט יד ןיא ןעכיירג ןשרד ןופ רעטרעוװ יד זַא ,שדוקה
 .(אשוז 'ר יבר) .רעצרעה ס'רערעהוצ

 .דלעג רַאפ ט'נשרד סָאװ רענדער ןוא ןשרד רעד --- "םימד שרוד;
 סָאװ קעװצ םעד רַאפ .דלעג םעד ןיא ךיז רע טקנעדעג ,רכז םתוא
 -רַאה םוצ טנעֶָאנ טינ ללכב זיא ןוא טסנרע טינ רע טניימ טדער רע
 ,(רענשטנעל ל"מר) .ןעצ

 םיברב-שרוד ַא זיא סָאװ שנעמ ַא ביוא --- "ומענ יכ ירמא ועמש,
 עניימ טרעה ,דייר עניימ וצ טרעה --- "ירמא ועמש; םלוע םוצ טגָאז
 רקיע רעד .ןהעש דער ךיא ,סיז ןענייז ייז לייוו ,"ומענ יכ, ,תושרד
 ,םלוע םעד ןערעוו ןעלעפעג וצ ,רע טקעװצַאב ןע'נשרד ןייז ןופ תילכת
 טינ ןעמוק רעטרעוו ענייז .טגָאז רע סָאװ טינ טלהיפ ןוא טינ טניימ רע
 טָאה ןענע'שרד םעד תעב ,ץרַאה ןייז ןופ שינעפיט רעד ןופ סױרַא
 וצ ןח"אשונ ידכ ,רעטרעוװ עטלעגילפעג ןעצונַאב וצ הבשחמב רָאנ רע
 "ץראב עקובו חלופ ומכ , ךיילג זיא ןשרד ַאזַא ,רערעהוצ יד ייב ןייז
 קַאה רעד טימ ןעפערט וצ טָאטשנָא .ץלָאה טקַאה סָאװ רענייא יו ---
 םשור ןייק טינ טכַאמ השרד ןייז ,דרע יד רע טלַאּפש ,ץלָאה ןיא
 םיצעה לֹא טדערעג טלָאװ רע יו ךיילג זיא סע ןוא םלוע םעד ףיוא
 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .םינבאה לאו

 (גי .טכ) ברקה-תא הסכמה בלחה:-לכ תא

 רָאנ זיא טלעװ רעד ףיוא הנווכ עגיצנייא סנעמעוו ,שנעמ רעד
 טקעדרַאפ ,ןערעװ טעפ ןוא ןעקנירט ןעסע --- ךיוב ןייז ןעליפוצנָא



 231 ה ו צ ת

 טריפָארטַא ןוא ןעלהיפעג עכילשנעמ עטסגינייוועניא ןייז בלח סָאד
 .וריבחל םדָא ןיב ןעשרעה ןעפרַאד סָאװ ןעגנואיצַאב ערַאטינַאמוה יד
 ,(םנוב 'ר יבר)

 (.המ .טכ) םיהלאל םהל יתייהו לארשי ינב ךותב יתנכשו

 תוכייש ַא רַאפ סָאװ ָאט ,ןידה תדמ עודיכ זיא "םיהלא; םש רעד
 ?ָאד רע טָאה

 טצישַאב זיױלב טינ ,דניק ןייז ביל קרַאטש טָאה רעטָאפ ַא זַא
 ןעוט סָאװ ןעשנעמ יד טפָארטשַאב רע רָאנ ,סטכעלש ןופ םהיא רע
 טגָאז ,,לארשי ינב ךותב יתנכשו; םעד בילוצ ,סטכעלש דניק ןייז
 ןוא הבהא ןיימ ןעזײװסױרַא ןעדיא יד לעװ ךיא סָאװ ,ע"שבר רעד
 סָאװ עטַאט רעיירטעג ַא יװ ךיז ךיא לעװ ,ייז ןעשיווצ ןעור לעװ ךיא
 ,יד ןעפָארטשַאב ןוא ןידה:תדמ ןטימ ןעצונַאב דניק ןייז ביל טָאה
 -זעממ דיגמה) .לארשי ינב יד וצ סטכעלש ןעוט ןוא ןעגינייּפ סָאװ
 | ,(שטיר

 ,סנעטייוורעדנופ רָאנ ,דנרעבױצַאב ןוא ןהעש ןענייז רעטעגּפָא
 טשינ רָאג ןענייז יז זַא ןעמ טעזרעד ,ייז וצ ךיז ןעמ טרעטנעענרעד
 -נעענרעד דיא ַא זַא ,,לארשי ינב ךותב יתנכשוק .טשינ רָאג טימ
 רע טרעטנעענרעד ,"םיהלאל םהל יתייהו, ,ע"שבר םוצ ךיז טרעט
 ךינעה 'ר) .ךרבתי םשה ןופ תולדג יד טרעלקרעד ןוא ,טָאג וצ ךיז
 ,(רדנסכלאמ

 טרָאװ סָאד --- "היעייס ארמד ארבג שיגרמ אֹלֹו ילח אל המכ;
 םוצ זיא העװ .ןערָאפעגקעװַא --- ,"העיסנ, ןושלמ זיא "היעייס,
 טקור, ע"שבר רעד ,אמלעד ארמ רעד יו ,טשינ רָאג טליפ סָאװ ,שנעמ
 -רעד זיא רע זַא ץלַא ךָאנ ךיז טכוד םהיא ןוא םהיא ןופ קעװַא ךיז
 ,(רענלַאט ל'דוד 'ר) .לָאמַא ןעוועג יװ דיא רעבלעז

 דיסח ַא טָאה דניק גנוי ַא ןעוועג זיא רעצישּפָאר ילתפנ 'ר ןעוו
 | : םהיא וצ טגָאזעג

 ! טָאג טניואוו סע ואוו רימ גָאז ןוא ןעדלוג ַא רידַאנ ,ילתפנ;
 -ֹּפָא דיסח םעד ןוא טכַארטעג גנַאל טינ ילתפנ רעניילק רעד טָאה

 | : טרעפטנעעג
 טשיג טניואו סע ואוו רימ טגָאז ןוא ןעדלוג ייווצ ךייא טָאנ ---

 | ...!טָאג
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 (.בי .?) לארשי ינב שאר-תא אשת יכ
 ט'הנעט'עג רעװעסָאס ביל השמ 'ר טָאה --- ! םלוע לש ונובר ---

 זיא ,"לארשי ינב שאר; םעד ןעביוהפיוא טסליוו וד ביוא --- טָאג וצ

 ןעבעג דיא ןעדעי וטסלָאז -- ,"ושפנ רפכ שיא ונתנוק הצע ןיימ

 תוקחד ןוא תוינע לייוו וכרצ לכ ןעבָאה לָאז רע ,חוירב הסנרט

 .ונוק תעד לעו ותעד לע םדָאה תא ריבעמ ןענייז

 (.בי .ל) ונתנו

 ןַאמנעגנוי ַא ןעשנואוועגוצ לָאמַא טָאה רעװָאנַאמיר עלעדנעמ 'ר

 זיא רע ןוא טליּפשעגוצ םהיא קילג סָאד טָאה ,הסנרּפ ןעבָאה לָאז רע

 יב טגערפעג רעצישּפָאר ילתפנ 'ר טָאה ,רשוע רעסיורג ַא ןערָאװעג

 תורישע ַאזַא טָאה יבר רעד סָאװ ,סָאד טמוק יו ,ןכתיה , : ןעלעדנעמ 'ר

 "?ןעדיא ןעטסָארּפ ַא וצ ןעבעגעגּפָא

 'ר טָאה -- !גידלוש טינ רָאג ָאד ןיב ךיא ,רימ טביולג --

 ןַאמנעגנוי םעד ךיא בָאה טשנעבעג -- טרעפטנערַאפ ךיז עלעדנעמ

 רהיא טסייו ,הקדצ-לעב רעסיורג ַא ןערָאװעג רע זיא ,הסנרּפ טימ

 "רעגנוי רעד זַא .קירוצ ןֹוא ןיהַא ךיז טנעייל "ונתנו; טרָאװ סָאד ,ךָאד

 ,"ןנתנו ןופ לעמיה ןיא ךיוא ןעמ טלַאה "ונתנו; ןופ ָאד טלַאה ןַאמ

 ,םילפכילפכ קירוצ לעמיה ןופ םהיא ןעמ טיג ,הקדצ טיג רֶע ליפיוו

 תובָא ןיא : רעקרָאװ קחצי 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 שיו .תינוניב הדמ וז ,ךלש ךלשו ילש ילש רמואה, :טגָאזעג טרעוו

 ךָאד זיא רמאמ םעד ןעגעוו תועד יקולח יד ."םודס תדמ וז םירמוא

 ? רעגידלַאװג רָאג ַא סעּפע דיישרעטנוא רעד ןוא עפרַאש ַאזַא

 רע'טושּפ ַא רָאג הברדא זיא רמאמ םעד ןופ ןויער רעד --

 וצ טמוק'מ ןעװ ,"רמואהפ --- טרעפטנעעגּפָא רעקרָאװ רעד טָאה

 ענעגייא בָאה ךיא -- "ילש ילש; :רע טגָאז ,הבדנ ַא ךָאנ םענייא
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 "רעד ןעק ןוא ןעפלעה ןוא ןעציטש זומ ךיא עכלעוו ,םיבורק עטנעָאנ
 ,"תינוניב הדמ וז, ,תובדנ עסיורג ןייק עדמערפ רַאפ ןעבעג טינ רַאפ
 ."סנעביול ןייק טינ יאדווא זיא שנעמ ַאזַא ןופ הבושת ןוא גנולדנַאה יד
 ,ענעגייא ,ןעלדַאט טינ ליפוצ םהיא ןעמ ןעק ןעגעווטסעדנופ ,עטרעוו

 -כרוד ַא עקַאט זיא סָאד ,רעכעליב טרָאפ ןענייז םיבורק עטענָאג
 ,טיג רע יבַא -- הדמ עכילטינש

 יד טכַאמ ןױשרַאּפ רעגיזָאד רעד ןעוו רעבָא --- "םירמוא שיו;
 תמאב ,הקדצ ןעבעג ןופ רוטּפ ןייז וצ ,ץורית ַא רַאפ הבושת עגיזָאד
 ַאזַא ,ןעפלעה טינ ךיוא ערעדנַא ןייק ליוו ןוא םיבורק ענייז טינ רע טיג
 ...םודס ןופ שנעמ רע'תמא ןַא ןיא ןױשרַאּפ

 רעד זיא סָאװ רַאפ .ץרָאה םע --- ילש ךלשו ,ךלש ילש רמואה
 ?ץרָאה םע ןַא ױזַא טגָאז סָאװ

 הריחב עכילסילשסיוא יד עודיכ זיא ,טייקמורפ ,םימש תאֹרי --
 ןעבעגעג טרעװ םוטכייר ,תורישע ןעגעגַאד .ןעשנעמ ןופ ןוצר ןוא
 רעד ,"רמואה, : םימכח יד טגָאזעג סָאד ןעבָאה .ןעטשרעביוא ם'נופ
 רעד ןיא גיגנעהּפָא זיא סָאװ טייקמורפ ,םימש תארי ,"ילש , טגָאז סָאװ
 שנעמ רעד זיא ,ליוו טָאג זַא ,טָאג ןופ "ךלש; זיא ןעשנעמ ןופ הגהנה

 שנעמ רעד טגָאז ,דנַאה ס'טָאג ןיא טגיל סָאװ תורישע "ךלשו,; .םורפ
 ןוא טײברַא ןיימ ןופ ,עינַאװערָאה ןיימ ןופ --- "ילש; זיא סָאד זַא
 םענעגייא ןיימ טימ ,"הזה ליחה לכ תא יל השע ידי םצועו יחכ; ,המכח
 טרעקרַאפ טקנוּפ ךָאד רע טגָאז ,תורישע ןיימ ןעברָאװרעד ךיא בָאה חכ
 'ר יבר) ."ץרָאה-םע; רע'תמא רעד זיא ןױשרַאּפ ַאזַא .זיא סע יו
 .(םנוב

 "יב הקדצ ןעבעג סָאװ יד ןעלָאז --- "ושפנ רפכ שיא ונתנוע
 ,םתוא דוקפב ףגנ םהב היהיזאלו ,ןעטייקכילגעמ ערעייז טיול ןערעייטש
 םייב ןעטליש ןוא ןעמַאדרַאפ טינ הקדצ לש םיאבג יד ,ייז ןעלעוו
 ,(רענשטנעל ל"מר) .תובדנ עטלעמַאזעגנָא יד ןעלהעצ

 ע'טושּפ ַא ןעק יװ : אלּפ ַא ןעוועג זיא ונבר השמ --- "ושפנ רפכ;
 ? "שפנ רפוכ, ַא ןייז עבטמ

 ; םהיא וצ טגָאזעג ןוא עבטמ יד םהיא ןעזיוועג ע"שבר רעד טָאה
 ,תובהלתה טימ ןייז טעװ ,הקדצ ןעבעג ,עבטמ יד ןעבעג סָאד ביוא
 טימ הקדצ טיג ןעמ ןעוו לייו .שפנ רפוכ ַא ןייז טלָאמעד סָאד טעוו
 ,עבטמ עטלַאק יד זיולב טינ אליממ ןעמ טיג ,םזַאיזוטנע טימ ,דיירפ
 .תמשנ רענעגייא רעד ןופ לײט ַא ,ץרַאה קיטש ַא טימ טיג ןעמ רָאנ

 ,(רעקצָאק)
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 רַאפ ךיז ןעמהירַאב ןיא ןעטלַאהעג לָאמַא טָאה ,רשוע ןַא ,דיסח ַא

 ןעגָאװצ ןיא ןעטלַאװעג ןוא הקדצ ךס ַא טיג רע זא ,רעזנַאצ םייח 'ר

 ."ןייז סע לָאז טדערעגסיוא טיג,

 טָאה --- "ןייז סע לָאז טדערעגסיוא טינ ןייד טימ ףיוא רעה --- !

 ָאי ןייז סע לָאז -- טרעפטנעעגּפָא גיסָארדרַאפ רעזנַאצ רעד םהיא

 ...  טסגָאז וד יו הקדצ ןעבעג רָאנ -טסלָאז וד יבַא ,טדערעגסיוא

 .גי .ל) ונתי הז

 .(י"שר) ונתי הזכ ול רמואו .שא לש עבטמ ןימכ ול הארה

 סָאד ,עבטמ יד זַא ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד הקדצ ןעבעג תעב

 רעייפ יו טקנוּפ זיא ןוא תוחכ עגידלַאװג ךיז ןיא טגָאמרַאפ ,דלעג ןיִמ

 ןוא ןעמעלַאװ ךיוא רעבָא ןעק סע ,ןערעטשעצ ןוא ןענערברַאפ ןעק סָאװ
 "עווצ עגיטעטליואוו רַאפ דלעג ןטימ ךיז ןעמ טצונַאב .ןעגנערב ןעצונ

 שנעמ ןרַאפ ךילצונ דלעג סָאד זיא ,םידסח תולימג ןוא הקדצ --- ןעק

 רַאפ עבטמ יד ןעמ טצונַאב ,ןעשנעמ-טימ יד ןופ ןייזליואוו ןרַאפ ןוא

 ןוא גנוטכינרַאפ םרוג דלעג סָאד זיא ,הוואת יד ןעליטש וצ ,תורקפה

 ,(ךלמילא .םעונ) .גנורעטשעצ

 ַא אקוד ן'השמ ןעזיװעג םלוע לש ונובר רעד טָאה טָאװרַאפ

 וצ ױזַא יו רעטסומ ַא ןעזיוועג טינ םהיא טָאה ןוא "שא לש עבטמ}

 ? שדוקיילכ ערעדנַא יד ןוא ןכשמ םעד ןעכַאמ

 סָאװ סָאד טמוק יװ ,רעדנואוו סיורג ַא ןעוועג זיא ןץ'ונבר השמ --

 רפוכ, ַא רַאפ ןעטליג לָאז "לקשה תיצחמ/ ַא יו עבטמ עניילק ַאזַא

 טָאה ןוא "שא לש עבטמ, ַא ןעזיועג ת"ישה םהיא טָאה ? ישפנ

 ךיז טנערבעצ ,הקדצ ןעבעג וצ טמוק סע תעב/ :טגָאזעג ױזַא םהיא

 שנעמ םעד ןעוָאלרעד וצ טינ ,רעייפ-רעקַאלפ ַא ןיא ערה-רצי רעד

 סיוא טבָארג טלעוו רעד ןיא םיצורית יילרע'לכ --- עבטמ ַא ןעבעג וצ

 ךיז טרעדָאפ סע .ןעבעג ןופ ןתונ םעד ןעטלַאהוצקירוצ ערה-רצי רעד

 רעייפ סָאד ןייז וצ רבוג ,ןעשנעמ ןופ גנוגנערטשנָא ערעייהעגמוא

 "ַאב יװַא הקדצ ןעבעג ןופ הוצמ יד זיא רַאפרעד .ערה-רצי ם'נופ

 השמ 'ר) ."שפנ רפוכ; ַא רַאפ טנעכעררַאפ טרעװ יז זַא ,דנעטייד

 ,(רענירבָאק

 טמוק יװ : רעניזדַאר ךינעה ןושרג 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה'מ

 "יג ,הקדצ תוצמ וצ טמוק סע ןעוו ,םיסרוקיּפַא עטסרעמ יד סָאװ סָאד

 ?"השעמ ישנַא , ןוא םידיסח יו תובדנ ערענעש דימת ייז ןעב
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 ןושרג 'ר טָאה -- הרות רעד ןיא קוסּפ רע'שוריפב ַא זיא'ס ---

 ...?םידוקּפה לע רבועה לכ ונתי הז; -- טרעפטנעעג ךיגעה

 ונתי הז ול רמאו ,שא לש עבטמ ןימכ ול הארה -- "ונתי הז;
 סע זַא ,רעייפ ןופ עבט יד זיא'ס יװ ױזַא ,"םידוקּפה לע רבועה לכ

 טימ זיא ױזַא ,רעגימַאלּפ ןוא רעסערג טרעװ .טשינ סע טור טנערּב

 ,הבושת ךָאנ ןוצר ַא ץרַאה ןייז ןיא ןײרַא ךיז טּפַאכ סע ןעוו שנעמ ַא

 ןעכַאמ "לקש; ןופ ןוקירטונ יד יוװ .החונמ ןייק טינ םהיא סע טיג

 ןהעגמורַא ןוא ןהעטשפיוא ,ןעגייל םייב ,"ךתכל, ,"ךמוק, ,"ךבכש;

 "לעב רע'תמא ןַא טרעװ שנעמ רעד זיב הבושת ךָאנ ןוצר רעד טנעדב

 ,(שודקה דוי) .הבושת

 ול רמאו ,שא לש עבטמ אוה ךורב שודקה ול הארה --- ונתֹי חז,
 ףעבעג רהיא טלָאז טײקגיצרַאה ןוא טײקמערַאװ טימ --- ,"וגתי הזכ

 עבטמ עניילק ַא וליפא זיא ,בלה תנווכ רע'תמא טימ ,הֹוצמ םשל הקדצ

 .,(רעװעסָאס ל"מר) .ןעבעג וצ רעווש ךיוא ןעשנעמ ַא רַאפ

 (.גי .ל) לקשה תיצחמ
 -ָאר רעסיורג רעד ןעגעוו םיברוקמ ענייז טימ לָאמַא גידנעסעומש

 : טגָאזעג רענילרַאק ןרחא 'ר טָאה ,ןעדיא ייב רודה קידצ ם'גופ על
 ,רוגיפ-לַארטנעצ יד זיא קידצ רעד זַא ,זמר ַא ָאד זיא הרות רעד ןיא
 םורַא ךיז ןערירטנעצנָאק סָאװ יד ןוא קלָאפ ם'נופ וורענ-סנעבעל רעד
 טייוו ןענייז סָאװ יד ןוא ןעשנעמ עשירעפעש גידעבעל ןענייז םהיא
 ,עטיוט יו ךיילג ןענייז םהיא ןופ

 רעטנעצ ןיא .תויתוא ףניפ ןופ טהעטשַאב "תיצחמ, טרָאװ סָאד
 םורַא ןעטייז עדייב ןופ תויתוא עטנעָאנ יד ,(קידצ) "צ, רעד טהעטש
 טייוו ןענייז סָאװ ,ןעטייז עדייב ןופ תויתוא יד ןוא "יח. ןעכַאמ קידצ
  ..."תמ; ןעכַאמ ,קידצ ם'נופ

 (ןט .ל) טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה

 דחא לכ ונתנו .םינדא תמורת (א :תומורת 'ג ןאכ םהל זמר
 ,לקשה תיצחמ דחא לכ ונתנו .רובצ תונברק (ב .לקשה תיצחמ דחאו
 .(י"שר) .ובל ובדנש המ שיא שיא ןכשמה תמורת (ג

 אל רישעה, תונברק ןוא םינדא יד ייב טגָאזרַאפ טָאה הרות יד
 -ייטשייב טעװ סָאװ ,ץרָאה םע ןַא ריבג ַא ךיז טפערט רעמָאט ,"הברי
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 רעד יו ,טעװ ןוא ןכשמ ןרַאפ דלעג עמוס עדנעטיידַאב ַא ןערע

 "רַאפ ןעמ סָאװ רַאפ ןייז םערתמ ,זיא םיריבג עכלעזַא ןופ רעגייטש

 ןעלעווש ענרעּפוק ןוא ןעלעווש ענרעבליז ןעכַאמ וצ ,דלעג טדנעווש

 "ןַאפ ןוא ,רתוהו יד ךיוא זיא .טשינ גיוט -- ןהנעט רע טעוװ ---

 "ניא טרעװ סָאװ ,הלוע ןברק ַא ןייז בירקמ סָאד ןעמ ףרַאד סָאװ

 ייוצ יד ייב הרות יד םורָאד טָאה ? חבזמ ןפיוא טנערברַאפ ןעצנַאג

 ךייר ןוא םירָא זַא --- "םירישעו םיינע םהב וושה, טגָאזרַאפ תומורת

 ןעגָאז וצ ,הּפצוח יד ןעבָאה טינ לָאז רעכייר רעד ידכ ,ךיילג ןייז ןעלָאז

 וצ ןכשמה תומורת רַאפ רעבָא ,ןַאמירָא רעד יװ העד ערעסערג ַא

 זיא םעד רַאפ ,ןורָא ןוא ןכשמ םעד ןערעסעברַאפ ןוא ןערענעשרַאפ

 דלעג רחעמ סָאװ ןייז םיכסמ ןעלעוו עלַא זַא ,ןעוועג רעכיז הרות יד

 ,(רעװעסָאס ל"מר) ."ובל ובדנש המ שיא שיא, רעבירעד ,ןעבעגוצסיוא

 ,"טכיתושפנ לע רטכל,, ןעוועג זיא לקשה תיצחמ ןופ קעווצ רעד
 "עד ןעמ טָאה .תונווע ןוא םיאטח ענעגנַאגַאב יד ףיוא ןייז וצ רּפכמ
 זיא טפלעה ערעדנַא יד לייוו ,טפלעה ַא ,לקשה תיצחמ ןעבעגעג רעביר
 לָאז רע ערה-רצי םעד ןעפַאשַאב טָאה רע סָאװ גידלוש ןיילַא לוכיבכ
 ,(םנוב 'ר יבר) .ןעגידניז וצ ןעדערנָא זנוא

 רעד --- "םימשל ובל ןווכיש דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא;

 ןעבָאה טניימעג .םימשל ובל ןווכמ רעכיז זיא רע ,ןַאמירָא רעד ,"לד;
 ךָאד ךיז טדער רשוע רעד ."הברמ/, ַא זיא סָאװ ,רשוע םעד ל"זח יד
 םהיא רַאפ זיא ,הבוט ַא ןעמעלַא רע טוט ןעבעג רעמ ןייז טימ זַא ,ןייא

 תיצחמ ןעבעג סָאד ידכבו .םימשל ובל ןייז וצ ןווכמ רערעווש רעבירעד
 טגָאזרַאפ הרות יד טָאה ,םימש םשל ןייז ןעמעלַא ןופ לָאז לקשה
 (רעקצָאק ל'דוד 'ר) ."טיעמי אל לדהו הכרי אל רישעה

 (ה .אל) תושעל ץע תשורחבו תאלמל ןבא תשורחבו
 "יקדרד טימ ןענרעל וצ רעווש ןדמל ןעסיורג םעד זיא עודיכ

 טימ ןענרעל טינ ןעק ,ןדמל ןייק טינ זיא סָאװ רעד ןוא רעדניק
 םכח:דימלת ,רעסיורג ַא רעבָא זיא סָאװ רעד .,םידימלת ערעסערג
 ןענייז םידימלת יד ןוא ןעמעלַא טימ ןענרעל ןעק רעטנערעלעג ןוא
 טגָאז קוסּפ רעד יוװ .דנַאטשרַאפ ןוא לכש ןייז טיול רעדעי לבקמ
 לא רבדיו םכח ַאזַא ןעועג זיא רע זַא ,ךלמה המלש ןעגעוו זנוא
 רע טָאה רענייטש ןוא רעצלעה טימ וליפא ,"םינבאה לאו םיצעה
 אלמאוע :לאלצב ןעגעװ הרות יד זנוא טגָאז ױזַא .ןענרעל טנעקעג



 243 א ש ת י כ

 "רעל ןענעק טעוװ רע זַא ,"תעדבו ,הנובתבו ,המכחב םיהלא חור ותוא

 ענרעצליה ןוא רעצרעה ענרענייטש ןעבָאה סָאװ יד טימ וליפא ןענ

 | .(םירפא הנחמ לגד) ...ּפעק

 (.גי .אל) לארשי ינב לא רבד התאו
 רערעכעה ַא ףיוא טסהעטש וד לייוו ,ן'השמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג

 : ןעדיא יד וצ ןעגָאז וצ ,בֹוח ןייד םורַאד זיא ,םיאיבנ עלַא ןופ הגרדמ
 "יתותבש תא, ,"היהא , טפערטַאב'ס ליפיוו 21 טפערטַאב סָאװ "ךַא;

 טפערטַאב'ס ליפיו "9, ןטק רּפסמב טפערטַאב סָאװ "תבש, ןוא
 יכ .ןעטיה רקיע רעד רהיא טלָאז --- ורמשת ."תמא, ןטק רּפסמב
 ןיימ ןופ "תוא, רעד זיא תבש רעד לייוו ,םכיניבו יניב אוה "תוא,
 ןטק רּפסמב "םדָא; טפערטַאב'ס ליפיו טקנוּפ ."תמא; ןעמָאנ
 ןוא ךייא ןעשיוצ הריד ןייז ןעבָאה תבש רעד לָאז ,םכיתורודל
 ךרוד רָאנ -- םכשדקמ 'ד ינא יכ .תורוד רוד רַאפ רעדניק ערעייא
 ןופ הגרדמ רעד וצ ןעכיירגרעד רהיא טעװ תבש גָאט םעד ןעטיהּפָא
 (רעצינעשזָאק על'חשמ 'ר) .םשה תשודק

 םייקמ הוצמ ַא רַאפ טינ ןעדיא יד ןעבעגעג ה"בקה טָאה תבש
 'ר) .תורצוא ענעטלַאהַאב ענייז ןופ הבוט הנתמ ַא רַאפ רָאנ ,ןייז וצ
 .((רעגרובשלָאקינ עקלעמש

 ןעמ זַא טקנוּפ -- "המש תבשו יזנג תיבב יל שי הבוט הנתמ,
 םייב םהיא ןעמ טפור ףָאלש ןעטפיטרַאפ ןופ שנעמ ַא ןעקעוופיוא ליוו
 ןעמ ןוא טפור ןעמ ןעוו ,תבש גָאט רעד טציזַאב חכ ַאזַא טָא ,ןעמָאנ
 עשידיא סָאד ןערעטנומוצפיוא ןוא ןעקעוואוצפיוא ןעמָאנ ןייז טנָאמרעד

 'ר) .תולג ןעגיטכַאנ םענעקנוזרַאפ םעד ןֹופ ןעבעל שידיא ןוא תויח
 .(רעװָאטלבַאז דוד

 יד תבש זיא ,החונמ ןעשנעמ םעד טפַאשרַאפ תבש סָאװ ץוח
 -גוזַאב ןייק טינ ףרַאד'מ .ןייז וצ םייקמ הוצמ עטסביל ןוא עטסגנירג
 "יירפ טמוק'ס ןעוו .הוצמ יד ןעכיירג וצ ןעכַאמ וצ גנוגנערטשנָא ערעד
 וד ןוא הוצמ רעד ןופ ןעטימניא ןיוש וטזיב המחה-תעיקש וצ גָאט
 ַא וליפא ,תעל-תעמ ןעצנַאג םעד חוצמ רעד ןופ סױרַא טינ טסהעג
 .(רענשטנעל ל"מר) .עגר
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 ןעטעב ןוא ןעפור וטסלָאז ךָאװ עצנַאג ַא ,"גנוע תבשל תארקו;
 עגיטיונ עלַא ןוא ,"ינוזמו ייח ינב, ןעבעג ריד לָאז רע ת"ישה ייב
 ןעבָאה ןענעק וטסלָאז ןעמוק טעװ תבש רעד ןעװ ידכ ,ן'תוכרטצה
 .(רעועסָאס ל"מר) .גונעת

 סיורג טימ רעזלעב על'עשוהי 'ר טגעלפ תושמשה-ןיב גָאטיײרפ
 םוצ ןעמוקעג זיא רע זַא ,םירישה:ריש ןעגָאז תובהלתה ןוא תוקיבד
 םלוע םוצ םינּפ ןטימ ךיז ןעהערדסיוא רע טגעלפ ,"יתיער תַא הפי,
 : ןעיירשסיוא םרילוקב ןוא םידיסח

 וד ,,יתיער תֵא הפיא טגָאז הניכש יד ,טרעה רהיא ,ןעדיא ---
 "עוו רָאנ טסלָאז וד ביוא ,"הצרתכ, ,עטבילעג ןיימ ןייז ןהעש טסנעק
 . ,םילשורי טָאטש יד זיא'ס גילייה ןוא ןהעש יװ --- םילשוריכ הואנ ,ןעל

 ,תומהב ייב תוכישמ ינימ ייווצ ןַארַאפ --- ?הצורנ ךירחא ינכשמ,
 טהעג שנעמ רעד .טמוק יז ןוא המהב יד טפור שנעמ רעד ,רענייא
 הכישמ עטייוצ יד .ךָאנ םהיא טגלָאפ המהב יד ןוא סיוארָאפ ןיא
 טהעג המהב יד ,ןעקעטש ַא טימ המהב יד טגָאלש שנעמ רעד ןעוו זיא
 ,רהיא רעטניה ןעקעטש ןטימ שנעמ רעד ןוא סיוארָאפ ןַאד

 ךירחא ,הכישמ ַאזַא זנוא ךַאמ ,ינכשמ , : ע"שבר םייב רימ ןעטעב
 וד רָאנ ,ןעקעטש ַא טימ ןעביירטרעטנוא זנוא טסלָאז וד טינ ,הצורנ
 ,בוטה ןוצרב ןהעגכָאנ ריד ןעּגָאל רימ ןוא סוארָאפ ןהעָז טסלָאז
 ץ שן ,(רעקסמָאדַאר המלש 'ר)

 וצ גָאטיירפ ןייז גהונ ךיז טגעלפ רעניטערטס עלע'מהרבַא 'ר
 םהיא ןעמ טָאה .טכַאנ עצנַאג יד הדובעבו הרותב ןייז קסוע סטכַאנ
 : טגערפעג לָאמנייא

 אל, ,ל"זח רמאמ םעד ןעגעג ךָאד זיא תוגהנתה רעייא ---
 ."אתנישל אלא הליל ירביא

 טיײװ ,תותבש יליל טניימעג טינ םעד טימ ןעבָאה ל"זח יד ---
 אוה שודק םוי; תורימז ןיא ןעגָאז רימ יװ ,טכַאנ ןייק ָאטינ זיא תבש
 זיא ןהעגסױרַא ןייז זיב ןעמוקנײרַא ןייז ןופ ."ותאצ דעו ואובמ
 ...?גָאט ייב סָאד טּפָאלש רעוו ןוא גָאט ַא תבש

 וטסיב :דיסח ַא םענייז טגערפעג לָאמַא טָאה םנוב 'ר יבר רעד
 ?תבש רמוש ַא

 ! סיוועג ---
 ? טכַאנ עצנַאג יד גָאטיײרפ וטסוט סָאװ ---
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 ףָאלש טכַאנ טפלעה ערעדנַא יד ,ךיא ןערעל טכַאנ עבלַאה זיב --

 | -י ,ךיא
 טזיב וד לייו ,תבש רמוש רעיירטעג ןייק טינ עקַאט וטזיב ---

 -נַאג ַא ךַאװ זיא רמוש רע'תמא רעד .םירמושה גהנמכ גהונ טינ ךיז
 ,טכַאנ עצ

 -רָאז רערעמ רע ףרַאד ,תבש רַאפ שיפ ןייק טינ טָאה דיא ַא זַא
 .(רענילַאטס רׁשֲא 'ר .רהָאי ןעצנַאג ם'נופ תוגאד ערעדנַא עלַא יו ןעג

 ,שיפ יד ךָאנ תבש ןעפנַארב לעסיב ַא ןעקנירט ןצ גהנמ רעד
 ףערעסַאװ עטלַאק ןופ ןעמוק שיפ יװ ױזַא סָאװ ,םעד ןופ טמַאטש

 לעסיב ַא ןעמ טקנירט .טלעק ןייא ךיז ןיא ןעמ טּפַאז ,ייז םסע ןעמ זַא
 | ,(םנוב 'ר יבר) .ןעמערַאװרעד וצ ךיז ןעפנָארב

 (.די .אל) תמוי תומ היללחמ

 חוקּפ ךָאד זיא עודיכ .ןהעטשרַאפ וצ רעווש ןיד רעד זיא תמאב
 -יה ןוא רעכעה טהעטש שפנ שידיא ַא ,טסייה סָאד ,תבש החוד שפנ
 -רַאפ סָאװ דיא ַא זַא הרות יד טגָאז סָאװרַאפ ָאט ,תבש ןופ רעגיל
 ?ןענע'גרה ןעמ לָאז תבש םעד טכעווש

 טרעװ תבש ללחמ ןיא סָאװ דיא רעד :'ױזַא זיא טשּפ רעד
 -ארבג ַא טרעו רע ןוא שרוש ןייז ןופ ןעטינשעגּפָא אליממ שפנ ןייז
 רעד -- .הכאלמ הב השועה לכ; ,הרות יד זנוא טגָאז סָאד ,אליטק
 דיא רעגיזָאד רעד זיא ,"איהה שפנה התרכנוע ,תבש ללחמ זיא סָאװ
 יד רעד ךייש טינ ןיוש זיא םהיא ייב ןוא רעטע'גרה'עג ַא ןיוש אליממ
 4 ,(רעשזובשזעמ ךורב 'ר) .תבש החוד ׁשפנ חוקּפ ןופ

 (זט .אֹל) תבשה תא לארשי ינב ורמשו

 ,תבש ןעטירד ןוא ןעטייוצ ,ןעסשרע םעד טיה סָאװ דיא רעד

 ןופ ןעגנוטיהּפָא עגידרעטייו יד ןעלעוו ,םתורודל תבשה:-תא תושעל

 "ישטידרעב) .טייקגיבייא ןַא --- ,םתורודל םהיא ייב ןעביילברַאפ תבש

 .(רעוו

 טינ אינתה לעב םעד ןוא ךורב 'ר ן'יבר ןעשיווצ זיא ,עודיכ
 טָאה ,ןעפָארטעגנעמַאזוצ ךיז עדייב ןעבָאה לָאמנייא ,םולש ןייק ןעוועג
 סָאװ רַאפ ןמלז רואינש 'ר ייב טגערפעג ךורב 'ר יבר רעד
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 ידיסח) .לארשי ינב ורמשו תבש תלבק ייב גָאטיײרּפ טינ רהיא טגָאז
 קיספמ טינ ידכ ,םולש תכוס סרוּפה ךָאנ ורמשו טינ ןעגָאז ד"בח
 ,(הלפתל הלואג ןיב ןייז וצ

 טגערפעג ןמלז רואינש 'ר םהיא טָאה --- ץעגרע רימ טזייוו ---
 / ?רמשו ןעגָאז ףרַאד ןעמ זַא טנָאמרעד טרעװ סע ואוו

 -סיוא תובהלתה טימ ךורב 'ר יבר רעד טָאה --- ריא טסייוו ---
 ,תבש תלבק ייב גָאטיײרּפ ורמשו ןעגָאז ןעדיא תעב זַא -- ןעירשעג
 ,דירַאי רעסיורג ַא לעמיה ןיא טרעוו

 לעכיימש ַא טימ ןמלז רואינש 'ר םהיא טָאה --- ? ךכב"המ ---
 -שינ ,ןעדיראי עלַא ןיא ךיז ןעגילײטַאב רימ בוא --- טרעפטנעעגּפָא
 ...דירַאי ןייא ןיא ךיז ןעגילײטַאב וצ ןעלעפרַאפ ןעלעוו רימ זַאי השק

 תדכ ןעטלָאװ ןעדיא ןעװ -- תבשה תא לארשי ינב ורמשו
 םעד ךרוד ייז ןעטלָאװ ,תבשה תא תושעל תבש ןייא טיהעגּפָא ןידכו

 ןערָאװעג טזיילעגסיוא ןעטלָאװ ןעדיא יד --- םתורודל טכַאמעג תבש

 ,(לארשי חמשי) .תולג ןופ

 עצנַאג סָאד ,(תוכרב) "ער ארקנ םולח אלב םימי העבש ןלה לכ,
 םולחכ יװ רעמ טינ זיא ,הזה םלוע ינינע עלַא ,ןעבעל עכילשנעמ
 -עגנײרַא ובורו ושאר שנעמ רעד זיא ךָאװ עצנַאג ַא אלימ .ףועי

 ןעגעו ןעטכַארט וצ טינ טייצ ןייק רע טָאה ,הזה םלוע ןיא ןָאט
 הכוז זיא שנעמ רעד ,תבש רעבָא טמוק סע זַא .ןעבעל ןופ תילכת
 ןוא אבה םלועמ םיששמ דחא תבש -- אבה םלוע ןיעמ ןייז וצ םעוט
 סָאד ןוא הזה םלועה תוואת עלַא זַא טשינ טפיירגַאב שנעמ רעד
 ,שנעמ ַאזַא .םולח ַא יװ רעמ טינ זיא ,ןעבעל עכילשנעמ עצנַאג
 .ץוצינ ןעשידיא ןעגילייה ןייק ךיז ןיא טינ טגָאמרַאפ --- ער ארקנ

 .(השמ חמשי)

 זי .אל) שפניו תבש

 יאצומלו ,תבש ברע םדָאב ה"בקה ןתונ הריתי המשנ ל"ר רֶמָא

 יו -- תבשש ןוויכ ,שפניו תבש :רמאנש .ונמיח התוא ןילטונ תבש

 תמאב רמאמ רעגיזָאד רעד ךָאד זיא ,('א דומע ז"ט ףד הציב) שפנ הדבָא

 םייב טינ רעבָא תבש יאצומ ןיא טשרע ךָאד זיא ,שפנ הדבָא יו : השק

 ?יתבש ןופ ןעמוקנָא

 ןייז חמשמ קרַאטש ךיז ןעמ ףרַאד ,ןָא טמוק תבש רעד ןעוו ---

 הריתי המשנ רעד ןֹופ ןוא תבש ןופ גונעת ןוא השודק רעד טימ
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 ןעטלַאהנָא גנַאל טינ טעװ השודק יד זַא ךיז טנָאמרעד ןעמ זַא ןוא

 םעד ןעמ טליפרעד ,ןהעגקעװַא טנעװָא ןיא סנעגרָאמוצ טעװ ןוא

 (ט"שעב) ."שפנ הדבִא יו,

 א .32) שיאה השמ הז יכ

 םעד טימ ןעמוקעגרָאפ םיצולפ זיא גנורעדנערַאפ ענדָאמ ַא סעּפע
 ןיב ברועמ ַא ,רובצ יכרצב קסוע ןַא ןעװעג רע זיא דימת .השמ
 -עגנָא רע טָאה ,"ול היה-המ ונעדי אל, םיצולּפ רָאג ןוא תוירבה
 " -ץגּפָא ךיז טָאה רע יו געט גיצרעפ ןיוש ןוא תודידב ןעוװַארּפ ןעביוה
 זיא םהיא טימ סָאװ טינ ןעסייו רימ ןוא לארשי ללכ ןופ טרעדנוז
 .(תודלות) .ןהעשעג

 (זט .בל) אוה םיהלא בתכמ בתכמהו

 ענרענייטש יד ףיוא "תורבדה תרשע, יד ןופ סטפירשעג סָאד
 םבתכא .רעצרעה עשידיא יד ןיא טצירקעגנייא ןערָאװעג זיא תוחול
 סָאד ןוא גיבייא ףיוא ןעבילברַאפ טרָאד ןענייז ןוא "ךבל חול לע
 | (תמא תפש) ."אוה םיהלא השעמ, זיא בתכ עגיזָאד

 (.חי .בל) השולח תונע לוק ןיאו הרובג תונע לוק ןיא

 אוח התא  :ן'השמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג זַא ,טגָאז שרדמ רעד
 ןופ זיא "? לוקל לוק ןיב ןיחבמ ךניאו ,לארשי תא גיהנהל דיתעש
 ל?וק ןעזיולב ןיא ףרַאד גיהנמ ַא זַא ,היאר ַא שרדמה רמאמ םעד
 סָאד ןיהואוו ןוא ליו קלאפ סָאד סָאװ ןענעקרעד הדע רעד ןופ

 (רענשטנעל ל"מר) .טחיצ קלָאפ |

 (.וכ .בלנ יול ינב לכ וילא ופסאיו
 טנידעג טינ ןעבָאה סָאװ ןעדיא רעמ ליפ ןעוועג ןענייז תמאב

 טנעזיוט יירד ןערָאװעג טפָארטשַאב רָאנ ןענייז סע ,היאר ַא ,לגע םוצ

 סָאװ עטסװַארב ןוא עטסגיטומ יד ןעוועג ןענייז םייול יד רָאנ .ןַאמ

 דרעווש ןטימ ףמַאק ןיא ןהעגוצסורַא טַאהעג ארומ ןייק טינ ןעבָאה

 ןעבָאה ןעדיא ערעדנַא יד .הרז הדובע ידבוע יד ןעגעג טנַאה ןיא

 ךס ַא ןוא לַארטײנ ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה ךס ַא ,טומ םעד טַאהעג טינ

 (ם"ירה ישודיח) .תוקולחמ ןייק ןעריפ טלָאװעג טינ ןעבָאה
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 (.אל .בל) הלודג האטח הזה םעה אטח אנא

 ןעדיא יד ןערעפטנערַאפ וצ טכוזעג טינ רָאג טָאה ונבר השמ
 ןעדיא יד זַא ןעועג הדומ טָאה רע ,הברדא .דניז עסיורג ענייז רַאפ
 ,ע"שבר םוצ ט'הנעט'עג טָאה רע .אטח ןערעווש ַא ןעגנַאגַאב ןענייז
 הבושת טיירג ךָאד ייז ןענייז ,אטח רעייז ןענעקרענָא ןעדיא יד ביוא
 ,(רערימזוק עלַאקזחי 'ר) .ןייז לחומ ייז רעבירעד וטספרַאד ,ןָאט וצ

 ?גירעביא ָאד ךָאד זיא "הז, טרָאװ סָאד ,"הזה םעה אטח אנא;

 "עג טָאה סָאװ ,קלָאפ סָאד ,טָאג וצ ט'הנעט'עג טָאה השמ ---
 ףוס-םי תעירק תעב טָאה סָאװ ,קלָאפ עבלעז סָאד ךָאד זיא ,טגידניז

 ... והונאו ילא הז; -- ןעירשעג זַאטסקע ןוא גנורעטסייגַאב טימ
 .(רעצװָארטסָא הירמש לאומש 'ר)

 (בל .בלנ אנ ינחמ

 -'בנג ןיא ןעטלַאהעג רדסכ טָאה סָאװ בורק ַא טַאהעג טָאה רש ַא
 ,טגידייטרַאפ רש רעד םהיא טָאה דימת ןוא ךלמה תורצוא יד ןופ ןענ
 -עג רש רעד טָאה ,הבנג עסיורג ַא ןעגנַאגַאב בורק רעד זיא לָאמנייא
 טעװ ,הלודג ןייז ןופ ןעיצרעטנורַא םהיא לָאז רע ,ךלמ םעד ןעטעב
 ,גנוגידייטרַאפ ןייז ףיוא ןייז וצ ךמוס ךיז ןערעהפיוא בורק רעד

 ,"אנ ינחמ; :ע"שבר םייב ןעטעבעג השמ טָאה ױזַא טקנוּפ
 ךמוס ךיז ןערעהפיוא ייז ןעלעוו ,הלודג ןיימ רימ ןופ קעװַא םענ
 ,(רעקצָאק) ,ןייז ץילממ ייז רַאפ לעװ ךיא זַא ,ןייז

 (ז .גל) הנחמל ץוחמ ול הטנו להאה תא חקי השמו

 -יא ייב זיא רעטיב ןוא רעווש .ןעדיא רַאפ ןייז וצ אצוי רעווש
 ,עשידיא סָאד זיא קלָאּפ ענדָאמ ַא ,גיהנמ ַא ןייז וצ ןעד

 ןרהא ןוא השמ ןענייז ןעסַאמ עשידיא יד וצ גנוהיצַאב רעד ןיא
 טייוו ךיז ןעטלַאהעג סנעטסרעמ טָאה השמ ,ןעטסַארטנָאק ייווצ ןעוועג
 .תוירבה ןיב ברועמ ןייק ןעוועג טינ זיא רע ,הנחמ רעשידיא רעד ןופ
 קחרה ,הנחמל ץוחמ ול הטנו להאה תא הקי השמ; :טגָאז הרות יד יו
 "השמ ירחא וטיבהו; ןעסָארדרַאפ ןעדיא יד סָאד טָאה ."הנחמה ןמ
 זנוא בילוצ "ןלידמ יתשו ןלידמ לכוא , טלעמרומעג ןעבָאה ייז ןוא
 ,"הנחמ, יד טינ םהיא טסַאּפ טציא ,לודג םדָא ןַא ןערָאװעג סָאד רע זיא
 ואנקיו --- .קלָאפ ןעכַאפנייא ןטימ ןעמַאזוצ ןייז טשינ םהיא טסַאּפ סע
 ,הנחמב השמל
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 השוע ,םולש בהוא ןא ,םולש ףדור ַא ןעוועג זיא ןרהא ןעגעגַאד
 ןוא קלָאפ ןטימ טבעלעג ,ותשאל שיא ןיבו ,וריבחל םדָא ןיב םולש
 ,םינינע עטַאװירּפ ןוא ןעמעלבָארּפ ערעייז טימ ךיז טריסערעטניארַאפ
 ,רֶע ,יאמלה .תונעט עטרעקרַאפ םהיא וצ טַאהעג ןעדיא יד ןעבָאה
 ןיא רע טניואוו סָאװרַאפ ? ןעסַאמ עשידיא יד טימ ןעמַאזוצ ךיז טשימ
 רַאפ ןהעש טינ זיא'ס ?"ךמע, טימ ךיז ט'רבח ,לארשי הנחמ רעד
 -ץייז ןערעהסיוא ,ןומה ןטימ טקַאטנָאק ןיא טּפָא ןעמוק וצ גיחנמ ַא
 -עה ןהעטש ףרַאד גיהנמ ַא .סעדווירק ערעייז ןעטעלגרַאפ ,תונעט ער
 ןעסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןופ טרעדנוזעגּפָא ןעבעל ,קלָאפ ןופ רעכ
 ,תודדובתה ןעווַארּפ

 ןעניפעג גידנעטש .טנייה זיב ןָא טלָאמעד ןופ ,סָאד זיא ױזַא טָא
 "וצסיוא ייז ןעבָאה דימת .טשינ יז טלעפעג ןעריפ טינ ךיז ןעלָאז יז ױזַא יו ,תוגהנתה ערעיײז .םיגיחנמ ערעייז ףיוא תונורסח ןעדיא
 .רעריפ יד ןוא ןעבעל ךילנעזרעּפ רעייז ןעריקיטירק וצ ןוא ןעצעז
 ,(רעצישּפָאר ילתפנ 'ר) .הדע רעד ןופ טּפַאש

 א .דל) םינבא תוחול ינש ךל לסּפ

 םידיסח יד רַאפ טכירעגמוא לָאמניײא ןיא רענישזיר לארשי 'ר
 ןעפָארטעג ןוא גָאט ןעטימניא ןעמוקעגניירַא שרדמה-תיב ןייז ןיא
 גידנעטרַאװרעד טינ ,םידיטח יד .ןעפנָארב ןעקנירט ןעציז םידיסח
 ,רעבָא רעגייא ,טמעשרַאפ קרַאטש ךיז ןעבָאה ןעמוקנײרַא סנ'יבר םעד
 לָאז יבר רעד ידכ ןעירשעגסיוא לֹוק ןפיוא ךיוה טָאה רעטסיירד ַא

 ןעציז םידיסח זַאא :טגָאזעג טָאה רעצירָאק ל'סחנּפ 'ר זַא ,ןערעהרעד .
 ."הרות טנערעלעג ןעטלָאװ ייז יװ ךיילג זיא ןעפנַארב ןעקנירט ןוא

 -עגּפָא רענישזיר לארשי 'ר טָאה -- ױזַא ךיוא גָאז ךיא ,תמא ---
 רעסיורג ַא ןַארַאפ ,יֹזַא סע זיא גידנעטש טינ רעבָא -- טרעפטנע
 רעסיורג ַא זיא'ס יװ טקנוּפ ,ןעקנירט ןעפנַארב ס'מידיסח ןיא קוליז
 ,"לס9פ, רעטרעװ ייווצ יד ןעשיווצ הרות רעד ןיא קוליח

 ַא ,שדוק "לס9, טרָאװ סָאד זיא ,םינבא תוחול ינש ךל "לט;
 עבלעזיד ,טרָאװ עבלעז סָאד -- "ל09, ךל השעת אל . .טרָאװ גילייה
 ,עטרעקרַאפ סָאד טקנוּפ טניימ ןוא לוח זיא ָאד טרָאװ סָאד ןֹוא תויתוא

 םידיסח ןעציז .ןעקנירט-ןעפנַארב ס'םידיסח טימ זיא ױזַא ךכ
 ,תמשל רָאנ ,ןעגעוו האנה רעייז רַאפ טינ ,ןעפנַארב ןעקנירט ,אתורבחב
 טגנערב סָאד סָאװ ,הבהאו תודחא לש רשק םעד ןעקרַאטשרַאפ וצ ידכ
 ייז יו ךיילג ,שדוק עקַאט זיא סָאד --- ארובה תדובע וצ רעטנעענ יז
 -נָארב םידיסח רעבָא ןעקנירט .הרות טגערעלעג ןוא ןעסעזעג ןעטלָאװ
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 .,המשל טיג זיא סָאד ,טציא סע טוט רהיא יו טָא ,גָאט ןעטימניא ןעפ

 לעזעלג ַא ןעקנירט טליוו רהיא ,ןעגעוו האנה רעייא רַאפ טושפ רָאנ

 ךס ַא םורָאד טלָאוװס ןוא לוח רָאנ שדוק טינ זיא סָאד .ןעפנַארב

 .ייהרות טנרעל ןוא טציז רהיא ןעוו ןעוועג רעסעב

 ןייז ןיא גָאט ןעטימניא לָאמניײא גידנעמוקניירַא רעקצָאק רעד

 רע טָאה ,ןעסעומש ןוא ןעציז םידיסח גידנעפערט ןוא שרדמה/תיב

 :ייז וצ טגָאזעג

 טַאלב רָאּפ ַא טימ רעכייב יד ךיז ןעמ טעלגרַאפ רקבה תולעכ ---

 ,גידייל םורַא גָאט ןעצנַאג םעד ןעמ טהעג רַאפרעד ,ארמג

 ןעמוקעגניירַא הירפ ץנַאג תבש לָאמנייא זיא ם"ירה ישודיח רעד

 רע טָאה .ןענרעל ןוא ןעציז םידיסח ןעפָארטעג ןוא שרדמה'תיב ןיא

 : : טגָאזעג ױזַא ייז וצ

 םתלמנו; ןייז וצ םייקמ ידכ ,המשל ,הנווכב טנערעל רהיא ביוא ---

 הלימ לייוװ ןענעװַאד ןרַאפ ןענרעל רהיא טגעמ ,"םכבבל תלרע תא

 רָאנ ,הנוכב אלש ,המשל אלש טנערעל רהיא ביוא ,תבש החוד זיא

 טלָאז רהיא רעכיילג זיא ,טנערעל ןוא טציז רהיא זַא ,ןעזייוו וצ ידכ

 ןוא תבש תדועס ןעסע ןהעג םײהַא ,המכשהב תבש ןענעװַאד רעסעב

 ...תבש גנוע תוצמ ןייז םייקמ רעסעב

 (.1 .ד) תמאו דסח ברו םיּפא ךרא

 סָאװרַאפ : ן'יבר רערדנסכלַא םעד טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 יד ןעבילקעגסורַא ,תודמ עסיורג ענייז עלַא ןופ ע"שבר רעד טָאה

 תודמ ערעדנַא יד טשינ ןענייז ,המיתח ןייז רַאפ ,תמא הדמ עטצעל

 ? רעסערג

 ןופ ענייא המיתח ןייז רַאפ ןעבילקעגסיוא ע"שבר רעד טלָאװ ---

 ךיז קפס ןהֶא ןעטלָאװ ,דסח ברו .,םיּפא ךרא ,ןונחו םוחר ,תודמ יד

 -רַאהטוג ןענייז ייז ביוא ט'הנעט'עג ןעטלָאװ סָאװ ,ןעשנעמ ןענופעג

 ךיוא .תודמ ילעב עסיורג ןֹוא תובוט-ילעב עקניטוג עליטש ,עגיצ

 ,הדמ עטצעל יד ףיוא .ע"שבר רעד סָאװ תודמ עבלעזיד ןעציזַאב ייז

 ,טגָאז סָאװ רעד לייו ערידנעטערּפ טינ רענייק רעבָא ןעק ,תמא

 ,תמא טינ ןיוש סָאד זיא ,תמא ןופ הדמ יד טציזַאב רע ךיוא זַא

 ,םלֹוע לש ונובר םייב --- רענייא רָאנ ןַארַאפ זיא תמא לייוו
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 (ז .דל) עשפו ןוע אשנ
 וצ טגָאזעג דיגמ רעצינעשזָאק רעד טָאה -- םלוע לש ונובר

 ערעייט ןעציירד טצעזַאב ןענניז תוכלמ ןייד ןופ ןיורק רעד ןיא --- טָאג
 זיא ייז ןעשיוצ רעטסרעיײט רעד .תודמ ג"י יד --- ןעטנַאילירב
 ןופ דניז יד ןעבעגרַאפ וטסעװ ,"עשפו ןווע אשונ, טנַאילירב רעד
 טעװ ,ואל םאו ,עצנַאג ַא ןייז ןיורק ןייד טעװ ,לארשי קלָאפ ןייד
 ,טנַאילירב רעטסרעייט ,רעטסרַאבצעשנוא רעד ןעלעפ ןיורק ןייד ןיא

 -(זט .דל) ןהיהלא ירחא ויתונב ונזו ,ךינבל ויתונבמ תחקלו
 ,ךיתונבל וינבמ תחקלו :טרעקרַאפ הרות יד טינ טגָאז סָאװרַאפ

 ?ןהיהלא ירחא ךיתונב תא ונזהו

 סָאװ סולפנייא ןעקרַאטש םעד ןעגעוו ָאד זנוא טגָאז הרות יד ---
 -ַאב רָאנ םהיא טעװ יז ביוא ,ןעק רע זַא ,ןַאמ םעד ףיוא טָאה יורפ ַא
 ךנב, :ל"זח יד ןעגָאז רַאפרעד .טָאג רהיא וצ ןעניד וליפא ,ןעקריוו
 ל"זח יד סָאװ םעט רעד ךיוא זיא סָאד ."הנב יורק תירכנה ןמ אבה
 םכש ךרוד ןערָאװעג טפָארטשעג זיא בקעי תב הניד סָאװ רַאפ ,ןעגָאז
 רעדורב ןייז טימ ךיז ןענעגעגַאב םייב רהיא טָאה בקעי לייוו ,רומח ןב
 רהיא ןצ ושע טעו רעמָאט גידנעבָאה ארומ ןעטלַאהַאבסױא ושע
 רעד ןופ סולפנייא רעד תֹויה ... יורפ ַא רַאפ ןעמענ יז ןוא ןעטסולג
 ךָאד טָאה ןַאמ םעד ףיוא סיורג ױזַא זיא ,הרות יד טגָאז ,יורפ
 לָאז רע ,ן'ושע ףיוא ןעוועג עיּפשמ טלָאװ הניד זַא ,ןייז טנָאקעג
 טפָארטשעג יז זיא רַאפרעד -- קידצ ַא ןערעוו ןוא ןייז בטומל רזוח
 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) .ןערָאװעג



 ?הקיו

 (.א .הל) לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו

 טָאה רע ןוא ,םהילא רמאיו ,ןעדיא עלַא טלעמַאזרַאפ טָאה השמ

 ךיז ןעלָאז ןעדיא עלַא זַא ,'ד הוצ רשא םירבדה הלא ,ייז וצ טגָאזעג

 ,(שודקה דוי) .םולש ןיא ןוא תודחַא ןיא ןעלמַאזרַאפ

 ןעפורעג ןוא ןעדיא עלַא טלעמַאזרַאפ טָאה השמ -- השמ להקיו

 םירבדה הלא .ייז וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא םהילא רמאיו ,תודחא וצ ייז

 ןופ טהעטשַאב תודחא ןופ ּפיצנירּפ רעטשרע רעד זא ,'ד הוצ רשא

 ,(ןילבולמ יבר) ."ךומכ ךערל תבהאו;

 "ןרהא לע םעה להקיו; ,הרות יד זנוא טגָאז ,לגע םעד ןעכַאמ םייב

 טפרַאדַאב טשינ סע טָאה'מ ,טלעמַאזרַאפ ןיילַא ךיז טָאה קלָאפ סָאד ---

 סָאד טָאה ,ןכשמ םעד ןעכַאמ םייב רעבָא .ןעפורנעמַאזוצ ןוא ןייז ררועמ

 ןעפורעגפיונוצ סע טָאה השמ ויב -- השמ להקיו זיב טרַאװעג קלָאפ

 .(ץיוורוה רשֶא 'ר) .טלעמַאזרַאפ ןוא

 ('"שר) םירוּפכה םוי תרחמל ,השמ להקיו

 -ָאז רוּפיכ-םוי זיולב טינ זַא ןעדיא יד ןופ טגנַאלרַאפ טָאה השמ

 "עגכרוד ןוא םורפ ןוא טוג ןייז ,זיא רעגייטש רעד יוװ ,ןעדיא יד ןעל

 רוּפכ םוי יאצומ ךיוא רָאנ ,תודחא ןוא הבהא ,םולש טימ ןעגנורד

 .ןעלהיפעג עבלעזיד טימ טגינײארַאפ ןייז ןוא ןעלמַאזרַאפ ךיז ייז ןעלָאז

 - ((רענירבָאק השמ 'ר) .,רוּפיכ-םוי םוא יו

 "תעדק ןעכַאמ "תדע; תויתוא יד ."תדע, לכ תא השמ ?הקיו

 םהילא רמאיו ,תעד עצנַאג סָאד טלעמַאזרַאפ טָאה השמ .,ןעסיוו ---

 רהיא זַא ,"'ד הוצ רשא םירבדה הלא , ןעדיא יד וצ טגָאזעג טָאה ןוא

 באז 'ר) .המכח ןוא ,לנש ,תעד ןעבָאה רחיא טעװ ,הרות ןענרעפ טעוו

 : .((רעשירַאבז יבצ
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 זנוא לָאז רע ,ע"שבר םייב ןעטעב רימ --- "העד ךתאמ וננח;
 ןוא לכש רעזנוא זַא ,ןעסיוו ןוא ןהעטשרַאפ ןעלָאז רימ ןעגילעזטייל
 ךינעה 'ר) .רעפעשַאב רעשילמיה ,ריד ןופ ,"ךתאמ; זיא תעד
 ;(רדנסכלאמ

 יז ןוא ןעדיא עלַא ןעפורעגנעמַאזוצ טָאה השמ --- השמ להקיו
 ןעלמַאזפיונוצ ןוא ןעטפנוקנעמַאזוצ עכלעזַא טָא ,םירבדה הלא טגָאזעגנ
 ,םתוא תושעל 'ד הוצ רשא זיא תחא הצעבו דחא בלב ,שפנו בלב ךיז
 ,(רעװַאלסָארַאי ש"ר)

 טָאה ,שודק םוקמ ַא ןכשמ א ןעיוב גידנעהעג -- השמ להקיו

 להיפעג םעד ןעדיא יד ייב ןעצנַאלפוצנייא טכוזעג עטשרע סָאד השמ

 רָאפ ץַאלּפ -טּפיױוה סָאד זיא שודק םוקמ ַא זַא גידנעסיוו ,תודחַא ןופ

 . (רעצישזדָאמ לארשי 'ר) ,ן'תקולחמ יילרע'לכ

 (""שר) ורובד יּפ לע םיפסאנ ןה ,השמ להקיו

 םירבד ןעװעג זיא ןעדיא יד וצ טדערעג טָאה הׂשִמ סָאװ סָאד
 ,עודי רבד ַא ךָאד זיא סָאד ןוא דייר עטסנערע עגיטכירפיוא ,םישודק
 ,(רעװעסָאס רזעלא 'ר) ."בלה לא םיסנכנ בלה ןמ םיאצויה םירבד; זַא

 טימ לופרעביא זיא ץרַאה סָאד ןעוו -- בלה ןמ םיאצויה םירבד

 ךייר יד ךיז ןעסיג -- בלל םיסנכנ סלָאמעד ,טהעגרעביא סע .,דייר

 ,(םנוב 'ר יבר) .ץרַאה רעדנַא ןַא ןיא רעביא

 ךיז טמוק םלוע רעד זַא --- לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו
 ,(רעקרָאװ י"ר) .הרות ןעגָאז יבר רעד ףרַאד --- םהילא רמאיו ,ןעמַאזוצ

 : טגָאזעג ױזַא ייז וצ טָאה השמ ןֹוא "םהילא רמאיו ,השמ להקיז,
 הוצ רשא םירבדה הלא ,ןייז וצ םייקמ רעווש זיא הרות עצנַאג יד תויה
 -- רקיע רעד ןייז לָאז ךַאז יד זַא ןעטָאבעג טָאג רעבירעד טָאה ,'ד
 ןעטיה טעװ רהיא וַא ."תבש שדוק םכל היהי יעיבשה םויבו, .הרות
 ןעוועג םייקמ טלָאװ רהיא יוװ ןערעוו טנעכעררַאפ ךייא סָאד טעװ תבש
 וליפא ,ותכלהכ תבש רמושה , ןעגָאז ל"זח יד יװ .הרות עצנַאג יד
 ,(ןילבולמ יבר) ."ול ןילחומ שונא רודכ ז"ע דבוע
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 בקעי ערז ל2 -- םתוא תושעל 'ד הוצ רשא םירבדה הלא;

 עטסָארּפ יד ןוא ןעדיא עגיסעמלעטימ יד ,םע יטושּפ יד זַא ;"והודבכי

 רבדכ ןעטלַאה תבש םעד ןעלָאז בקעי תניחבב ןענייז סָאװ קלָאפ ןופ

 ןעסע ,שודיק טימ ,ותשו לֹוכָא גונעתב חומשלו וב חונל ,ותדו ךלמה

 תניחבב ןענייז סָאװ ,םימכח:ידימלת יד ,לארשי תדע לכ .ןעקנירט ןוא

 ,הלפתו הרות טימ ןעטלַאה תבש םעד ןעלָאז ייז ,ותוא ושעי ,לארשי

 .(רעזלעב םולש 'ר)

 "יווצ תוא ןַא עודיכ ךָאד זיא תבש --- םתוא תושעל 'ד הוצ רשא

 ןעטָאבעג טָאה טָאג סָאװ דייר יד סָאד ןענייז ,ןעדיא יד ןוא ע"שבר ןעש

 ?אומש 'ר) .תוא םעד ןעטיהּפָא ןעלָאז ןעדיא יד זַא ,ןעדיא יד וצ

 .(רעצווָארטסָא הירמש

 ןעסע ליוו ףוג רעד .המחלמ המשנ ןוא ףוג ןערהיפ ךָאו עצנַאג ַא

 ,גירעגנוה קרַאטש ןעמ זיא ,חצנמ ףוג רעד זיא .טינ המשנ יד ןוא

 תבש .ןעסע םוצ טיטעּפַא ןייק טינ ןעמ טָאה ,חצנמ המשנ יד זיא

 יד ןוא םולש המשנ ןוא ףוג ןעכַאמ ,הוצמ ַא זיא ןעסע ןעוו ,שדוק

 תבש טמוק סע זַא רַאפרעד ,ןעסע םוצ ףוג ןטימ םיכסמ זיא המשנ

 ךינעה 'ר) ןעסע םוצ טיטעּפַא ןעסיורג ַא דיא רעדעי טָאה ,שדוק

 .(רדנסכלאמ

 "הרמגש ימ לע אלא תארקנ הוצמה ןיא, ןעגָאז ל"זח יד תויה

 זיא ,הדועס עטצעל יד זיא תבש םוא תישילש הדועס יד יװ ױזַא ןוא

 טסע רע ביוא ,גנוע תבשל תארקו םעד ןייז םייקמ לי סָאװ דיא רעד

 סע ןוא תבש תוצמ יד טליפרעד טיג רע טָאה ,תישילש הדועס יד טינ

 עלעמהרבא 'ר) .טגידנערַאפ טינ תבש םעד טלָאװ רע יו ךיילג זיא

 ,(רעגייא

 םהרבא תובָא יד ןעגעקטנַא תבשב תודועס שלש יד ןענייז עודיכ
 קודצ 'ר) .ייווצ עטשרע יד ללוכ זיא הדועס עטצעל יד ןוא בקעיו קחצי

 .(ןהכה

 העש עגיזָאד יד --- "םיבוט םישעמבו הבושתב תחא העש הפי,

 ,בירעמל החנמ ןיב ,תבשב תישילש הדועס רעד ןופ טייצ יד זיא

 | | .(רעקצָאק)
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 זיא יװ -- "ובל תולאשמ לכ ול םינתונ תבשה תא גנעמה לכ,
 ? ץרַאה ןעכילשנעמ ןופ ןעגנַאלרַאפ עלַא ןעליפרעד וצ ךילגעמ סָאד
 תמ םדא ןיאו .םיתאמ הצור הנמ ול שי םדָא ,ל"זח יד ךָאד ןעגָאז
 | ? ןדיב ותואת יצחו

 זבשה תא גנעמה לכע -- ל"וה רמאמ ַא רעבָא ןַארַאפ -=
 ןייז זַא ,רָאנ טסייו שנעמ רעד זַא ןוא "םירצמ ילב הלחנ ול םינתונ
 ,עטליפרעד ןעגנַאלרַאפ ענייז עלַא ןענייז ,טצינערגַאבמוא זיא הלחנ
 ,רערעמ ןוא רערעמ ץלַא ןעגנַאלרַאפ שנעמ רעד ןעק ױזַא יװ לייוו
 ? לובג ַא ןהָא ךיוא ןיילַא זיא ,ןיוש טָאה רע סָאװ ערערעמ סָאד ביוא
 ,(לשעה 'ר יבר)

 לַאװק רעכילפעשרעמוא ןַא זיא תבש --- אבה םלוע ןיעמ תבש
 ,(רעשזובשזעמ ךורב 'ר) .הזה םלועב --- אבה םלוע ןוֿפ

 םוא בייוחמ לארשיבש ינע וליפא זיא "חבר שודיקו םחל הנשמב,
 בורב, בייהמ ךיוא הזמ ץוח ןיא ,תלוכיב זיא סָאװ רעד .תבש
 האנה יד זַא -- "הבידנ חורא רעד זיא רעבָא רקיע רעד ."םימעטמ
 זיא סָאװ רעד ןוא תבש דובכל רָאנ ,שפנ ןרַאפ זיולב ןייז טינ לָאז
 ,(רעווָאניש עלאקזחי 'ר) ."בוט ברל הכזי, ,גהונ ױזַא ךיז

 קשח טָאה תימהבה שפנ רעד סָאװ םיינפוגה םישעמ יד ןייז וצ ןקתמ ןייז ףרַאד שנעמ ןופ הדובע יד -- "'ד עישות המהבו םדא;
 ןעגנערבוצ ףױרַא ,םיימהבה םישעמ ענייז ןעגינייר ןוא ןערעטייל וצ טגנילעג סע סָאװ שנעמ םעד ןוא ןעכיירגרעד וצ ייז וצ הקושת ןוא
 ,(השמ חמשי) .טָאג טפלעה םעד -- "'ד עישות, -- םדא ןופ הגרדמ רעד וצ יז

 יי

 ."אבה םלועה ייחל החונמו תבש ולכש םוי ונליחני אוה ןמחרה,
 רעדעי .החונמ ןייק טינ זנוא ןופ ע"שבר רעד טָאה הזה םלועב --
 סָאד טלעפעג םעד .ת"ישה וצ תונעט רָאנ טָאה ,םערתמ זיא שנעמ
 טלעוו יד לוכיבכ טינ טרהיפ סָאװ רַאפ ,סָאד טגנַאלרַאפ רעד ,טשיג
 רע ,ארוב ןופ רימ ןעטעב ,טצכערק ,טנייו רעד ,טיירש רעד ,ױזַא
 ןעבָאה רע טעװ ,בוט ולכש םוי ,תבש ולכש ,גָאט ַא ןעבעג זנוא לָאז
 .(רעזלעב םולש 'ר) .לעמיה ןיא ךיז ייב --- טלועה ייחל החונמ זנוא ןוֿפ
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 (ג .הל) שא ורעבת אל

 ,הלעמל ךיז טסייר רעייפ יו טקנופ .רעייפ יװ עבטב זיא הואג

 קודצ 'ר) ."הלעמל הלוע, ןייז וצ הוואג-לעב רעד ךיז טסייר יױזַא

 ,(ןהבה

 (.ה .הל) המורת םכתאמ וחק

 ,ובְל בידנ לכ ,ונייהד .המורת ןעמענ רהיא טלָאז אפוג ךייא ןופ

 ןעגנערב רהיא טלָאז ,האיבי ,ץרַאה רעיא ןופ קשח ןוא הוואת יד

 .(רעוַאלסָארַאי ש"ר) .םימש םשל ןעצונוצסיוא --- 'ד תמורת תא

 (ה .הל) ובל בידנ לכ

 ןעצנַאג ןייז ןעגײלנײרַא ,ןעבעג םעד תעב לָאז בל בידנ רעדעי

 'ד תמורת תא ,ןעגנערב טעװ רע ןעוװ ,האיבי ,טײקגיצרַאה ןוא ןוצר

 .(תמא תפש) .הבדנ ןייז ןעבעג טעװ רע ןעוו

 (.ה .הל) תשחנו ףסכו בהז

 שנעמ ַא ןעוו הקדצ יד (א :הקדצ ןעבעג ןיא תוגרדמ יירד ןַארַאפ

 ,דלָאג רעטיול ,"בהז, זיא סָאד ,טנוזעג ןוא שירפ זיא רע תעשב טיג

 קנַארק טשרע טרעװ רע ןעוו טיג שנעמ ַא ןעװ (ב .הקדצ ע'תמא יד

 טלָאװעג טינ רע טָאה טייהרעטנוזעג ,ןעבעל ןרַאפ טרעטשעצ ןוא

 ערענעלק ַא רעבָא ,הקדצ זיא'ס -- "ףסכ; זיא הקדצ ַאזַא .ןעבעג

 ,ןעבעג טלָאװעג טינ רָאג ןעבעל םייב טָאה שנעמ ַא ןעוו (ג .,הגרדמ

 לָאז ןעמ זַא טזָאלעגרעביא האווצ ןייז ןיא רע טָאה טוט ןכָאנ רָאנ

 עמַאס יד --- "תשחנ; זיא הקדצ ַאזַא ,הקדצ ןעלייט ןעמָאנ ןייז ןיא

 .(רעשזובשזעמ ךורב 'ר) .הגרדמ עטסגירעדינ ןוא עטסגרע

 (ט .הל) םיאולמ ינבאו םהש ינבאו

 ןַארַאפ ןענייז ןעגעוו יילרעייווצ זַא ,זמרמ ָאד זנוא זיא קוספ רעד

 הרותה-תויתוא יד טנרעל רענייא --- "םהוש ינבא, ,הרותהיידומיל ןיא

 ,הרות רעד ןיא ןעבירשעג ןענייז ייז יו ,ועמשמכ וטושּפ .םהוש ומכ

 ,הרּותה תויתוא עבלעזיד טנרעל רעטייווצ ַא ןוא "םיאולימ ינבאו,

 .(םירפא הנחמ לגד) .דוס ,זמר ,שורד יּפ לע
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 (י הל) יד חוצ רשא לכ תא ושעיו ואבי ,םכב בל םכח לכו
 ןייז טינ טסלָאז וד זַא ,זיא תומכח עלַא ןופ המכח עטסערג יד

 ,(רעכסישּפ קחצי בקעי 'ר) ,'ד חוצ רשאכ רדסכ ןָאט רָאנ ,םכח ןייק

 (.הכ .הל) ווט הידיב בל-תמכח

 סיורג טקעטש טײברַא-טנַאה ןיא זַא ,היאר ַא זיא קוסּפ םעד ןופ
 ,(תמא תמש) .המכח

 (.27 .הל) תושעל ץע תשורחבו תואלמל ןבא תשורחבו
 -נירדנײרַא ןענעק ֹוצ המכח עסיורג יד טגָאמרַאפ טָאה ,לאלצב

 טימ סע ןעליפנָא ןוא ץרַאה ןעשידיא ןעטסטרעניײטשרַאפ ם'ניא ןעג
 ,"ןבא תשרחבוא ןופ שטייט רעד זיא סָאד ,םימש תארי ןוא הרות
 עשידיא עטרענײטשרַאפ ןערעכעל וצ רעטסומ ַא ןעוועג זיא לאלצב
 ןופ לַאירעטַאמ םעד טימ ייז ןעליפוצנָא ןוא ,תואלמל --- רעצרעה
 ,(ם"ירה ישודיח) .הארי ןוא הרות

 -רַאפ טימ ןעדיא ןַארַאפ -- ץע תשרחבו תואלמל ןבא תשרחבו
 לכב תשעל .רעצרעה ענרעצליח טימ ןעדיא ןוא רעצרעה עטרענייטש
 תוכאלמ עכילגעמ עלַא טימ ןעדיא עגיזָאד יד ןעמ ףרַאד --- תכאלמ
 ,רעכייוו ןייז ןעלָאז ייז ידכ ןעצנַאלפרַאפ ,ןעייזרַאפ ,ןערעקַאכרוד טוג
 ,"ןרַאב, ,"רעבגניא,, ןעכַאמ "ןבא,, תויתוא יד יװ ,ןייז תוריּפ אשונ ןיא
 -עשזָאק על'השמ 'ר) ."ןעסורטיצ, ,"לעּפע, טכַאמ "ץע; יו ,"סיג;
 | ,(רעצינ

 םעד תעשב בדנמ ןעדעי ןופ תובשחמ יד טסואוועג טָאה לאלצב
 -לעוו רַאפ ,טמיטשַאב רע טָאה ןבדנ ם'נופ תובשחמ יד טיול ןוא ןעבעג
 -ץגסיוא זיא םורַא יֹוזַא .ןערעוו טלעדנַאװרַאפ לָאז הבדנ יד קעווצ ןעכ
 הבשחמ רעד טיול ןערָאװעג טלעדנַאװרַאפ זיא הבדנ סנעדעי זַא ןעמוק
 ,(רעילָאּפָארטסָא ש"ה) .הבדג יד ןעבעג ןתעב ןבדנ ם'נופ

 ךיז רַאפ ןעיובוצסיוא ןעסָאלשַאב טָאה דיגמ רעקסירט רעד ןעוו
 גיטָאלב ַא ןעבילקעגסיוא רע טָאה ,שרדמה-תיב ַא טימ ןעמַאזוצ זיוח ַא
 יד ןיא לודג אלּפ ַא ןעוועג דיגמ ןופ גנולדנַאה יד ןיא ,ץַאלּפ גימייל
 :טגערפעג םהיא ןעבָאה ייז ןוא םידיסח יד ןופ ןעגיוא
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 עגידייל ענעקורט ליפ ױזַא ןַארַאפ ןענייז קסירט ןיא ,שטייטס ---

 ואוו ,ץַאלּפ גיטָאלב ַא ןעבילקעגסיוא אקווד יבר רעד טָאה ,רעצעלּפ

 ןעלעטשוצקעװַא ןערעוו ןעבעגעגסיוא ןעזומ ןעלעוו רעדלעג עטסיזמוא

 , ? םינינב יד רַאפ טנעמַאדנופ ןעטסעפ ַא

 טָאה -- גהונ ךיז ךיא ןיב םינינב יד רימ רַאפ ןעיוב םייב ---

 לאלצב טלייצרעד הרות יד יוװ --- טרעפטנעעגּפָא רעקסירט רעד יז

 "סיוא טָאה ת"ישה ןעוו .ןכשמ סָאד ןעכַאמ ן'תעב ןעוועג גהונ ךיז טָאה

 זַא ,הרות יד טלהעצרעד ,ןכשמ סָאד ןעכַאמ וצ לאלצב טלהעוורעד

 לא הברקל ,תעד ,הנובת ,המכח טימ ןעקנָאשַאב םהיא טָאה החגשה יד

 זיא .האובנה חור ַא טימ ,טניימ סָאד סָאװ --- התוא תושעל הכאלמה

 ןעװעג זיא רע סָאװ לאלצב רַאפ ןעװעג גינייו , השק  ךָאד

 טפרַאדַאב ךָאנ רע טָאה ,ןיוצמ-ןמוא ןַא ,ןַאמכַאפ רעטשנעבעג-טָאג ַא

 ? האובנ חור ַא ןעציזַאב ךיוא ןכשמ סָאד ןעכַאמ םייב

 סָאד ןעיוב וצ תובדנ ןערעייטשייב ן'תעב :ןינע רעד ױזַא זיא

 ןעבָאה סָאװ (א :תותכ יירד ןעוװעג ןעדיא יד ןעשיווצ ןענייז ןכשמ

 ןינבל םיצפח ןוא דלעג רעיײז ןעװעג בדנמ םשפנ לכבו םבבל לכב

 גיד'תמא ןעועג זיא הנווכ רעייז ,הוצמ רבד ַא זיא'ס תמחמ ,ןכשמה

 -ייטשעגייב םוסרּפ ןוא דובכ ,תולדג בילוצ ןעבָאה סָאװ (ב .המשל

 .המשל אלש ןעוועג ןענייז תונווכ ערעייז רעבָא ,תובדנ ערעסערג טרע

 ןעבָאה ייז ,הוצמ יד ןוא דובכ םעד ןעװעג לחומ ןעבָאה סָאװ (ג

 יז ,ןעגנואווצעג טוָׁשּפ יז טָאה ןעמ רָאנ ןעבעג טלָאװעג טינ רָאג

 ףכשמה ןינב םוצ ןערעייטשייב ןעלָאז

 "חור ןייק טימ ןעוועג טשנעבעג טינ טלָאװ לאלצב ןעוו ,אצמנ

 ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ תובדנ יד זַא ןעפערט טנעקעג טָאה האובנ

 ןוא עגירעדינ רַאפ ןעצונַאב רע לָאז ,המשלו הוצמ םשל םיבדנמ יד

 ןעבעגעג ןענייז סָאװ ,תובדנ יד ןוא ןכשמה ןינבל ןעכַאז עגיד'לפש

 רַאפ ןעצונַאב רע לָאז ,המשל אלש ,םוסרּפ ןוא דובכ בילוצ ןערָאװעג

 טימ ןעוועג טשנעבעג זיא לאלצב זַא ,רעבָא ,ױזַא .השודק לש םירבד

 ,תובדנ יד ןעמונעגנײרַא טנַאה ןיא טָאה רע יוװ ףכית זיא ,האובנ חור ַא

 ןץתעב ןבדנ ןופ ליפעג ןוא ןפוא םעד טסואוועג האובנ חורב רע טָאה

 .ןכשמה ןינב ןרַאפ ןערעייטשייב

 "עג ןעבעגעג ןענייז סָאװ תובדנ יד .ןָאטעג ױזַא לאלצב טָאה

 "ַאב רע טָאה ,המשלו הוצמ םשל ,המשנו בלב ,ןכשמה ןינבל ןערָאװ

 ייטשעגייב ןענייז סָאװ תובדנ יד ןוא השודק לש םירבד רַאפ טצונ

 "רַאפ רע טָאה .תולדג ןוא דובכ בילוצ ,תוינּפ בילוצ ןערָאװעג טרע

 יהשודק םהב ןיאש םירבד יד רַאפ טצונ

 ,םינינב עניימ ןעיובפיוא ןטימ גהונ ךיז ךיא ןיב ױזַא טעמכ ןוא
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 םשל המשנו בלב ,םּפכ"עיגימ רימ ןעביג םידיסח סָאװ דלעג סָאד
 ןעניואוו םוצ זיוה ַא ןעיובפיוא דלעג םעד רַאפ ךיא לעװ ,המשלו הוצמ
 ןעביג םידיסח סָאװ דלעג סָאד ןוא ןענרעל םוצ שרדמהיתיב ַא ןוא
 יבר רעד זַא ךיז ןעמהירַאב וצ ידכ ,דובכ ןוא םוסרּפ תמחמ רימ
 עטָאלב ןיא ןעגײלניײרַא ךיא לעװ דלעג סָאד --- דלעג ךס ַא ייז טסָאק
 ...םינינב ייווצ יד ןופ טנעמַאדנופ םעד ןעיובוצפיוא םייל ןוא

 סָאװ רַאפ : רענישזיר לארשי 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה דגנתמ ַא
 ןוא תוקחד סיורג ןיא טבעלעג בור סָאד םיקידצ עגיטייצרַאפ ןעבָאה
 יו ,הבחרהב ןעבעל ןוא סעטערַאק עמעװקַאב ןיא ןערָאפ עגיטנייה
 | ,םיצירּפ

 ,םידיסח ערעדנַא טַאהעג ןעבָאה םיקידצ עגיטייצרַאפ לייוו ---
 םידיסח עגיטנייה --- טרעפטנעעגּפָא רענישזיר רעד םהיא טָאה ---
 םידיסח ע'תמא --- עטשרע יד .תותכ ערעדנוזַאב יירד ןופ ןעהעטשַאב
 עטירד יד ןוא ,םיתב-ילעב עגי'דובכב ,עטייוצ יד .השעמ ישנאו
 ןעביג ,זנוא ןעביג עטשרע יד סָאװ רעדלעג יד .ןומה ןעטסָארּפ ןופ
 רעדלעג יד .השודקבש םירבדו ,הקדצ רַאפ :קעװַא ןעצנַאגניא רימ
 יד ןופ רעדלעג יד .תיבה-תואצוה רַאפ רימ ןעטלַאה עטייווצ יד ןופ
 ,המודכו ןעגָאװ ןוא דרעפ ייז טימ רימ ןעפיוק עטירד

 "ייווצ ןוא עטשרע יד ,טַאהעג ןעבָאה םיקידצ עגיטייצרַאפ יד תויה
 ןעבָאה ןעװעג טינ יװ טעמכ זיא עטירד יד ןוא םידיסח תותכ עט
 -רטצהיזיוה ןוא הקדצ רַאפ ןעבעגעגקעוַא דלעג ץנַאג רעייז םורַאד ייז
 "נָא ןוא ןעגָאװ ןוא דרעפ רַאפ דלעג ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה ןוא ן'תוכ
 םידיסח בור סָאד ןעהעטשַאב רעבָא טנייה .ןעטייקכילמעװקַאב ערעד

 ןוא דרעפ רַאפ דלעג גונעג םורַאד רימ ןעבָאה ,התכ עטירד יד ןופ
 ,לוח לש םירבד עגיד'תוימשג ערעדנַא רַאפ ןוא ןעגָאװ

 (1 .ול) איבהמ םעה אלכיו

 שיא , ,הנחמ רעד ןיא ןעפורעגסיוא טָאה השמ סָאװ טנעמָאמ ןטימ

 ףךיילג ןעדיא יד ןעבָאה ,"שדוקה תמורתל הכאלמ דוע ושעי לא השאו

 ,ןכשמ ןרַאפ ןעלַאירעטַאמ ןעגנערב וצ רעטייו קשח םעד ןערָאלרַאפ

 ןייז ,תובדנ ןעבעג ןעלעוו יי ןעשגעמ ןופ עבט יד ןיא ױזַא לייוו

 סעּפע טרעװ רעדלעג ערעייז רַאפ זַא ןעהעז יז ןעוו ,טרעטסײגַאב
 -ץגּפָא טייברַא יד טרעוו ,טיוב מ ,טפַאש'מ ,טייברא'מ .,ןָאטעגפיוא

 ןערעוו ,גנופָאש עגיד תושממ ןייק טינ ןעהעז יי רעדָא ,טלעטש



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 260

 דלעג ףיֹוא ןערעה ןוא סערעטניא םעד ןערילרַאפ ,טגיטומטנַא ייז

 .(רעזלעב םולש 'ר) .ןעבעג

 (.ז .ול) םיד התיה הכאלמהו

 ןעבָאה בל יבידנ יד סָאװ ןכשמה תכאלמל רעבליז ןוא דלָאג סָאד

 "וצנָא ,הקושת ןוא ןוצר רעייז לייו ,ןעועג גונעג זיא טכַארבעג

 בהוא) .ףוס ַא ןהָא ןוא רועיש ַא ןהָא ןעוועג זיא ןעבעג וצ ןעטלַאה

 .(לארשי

 (.בי .ול) תחא-לא תחא תאללה תוליבקמ

 טינ זיא סע .עכיילג ןעוועג ךעלפיילש עלַא ןענייז ןכשמ םייב

 ןעו ,זנוא טנרעל סָאד .ךעלפיילש יד ןעשיווצ קוליח ןייק ןעוועג

 "ייז ,םימלוע לכ ארוב ןרַאפ ןייז וצ ?לּפתמ להוש ןיא ןעמוק ןעדיא

 .(רענישזיר לארשי 'ר) .ךיילג עלַא טלָאמעד ןענ

 (.ח .חל) תאבצה תארמב רויכה תא שעיו

 .ןעלגיּפש ,תאבצה תארמ .,רויכ םייב טכַאמעג רעבירעד .טָאה ןעמ

 רַאפ זיא רויכ רעד זַא ןעניימ טינ לָאז ,ןעשַאװ ךיז טעוו סָאװ רעד ידכ

 "ורסח ןופ ןייר םָאקלָאפ זיא ןיילַא רע רעבָא ,ןעגינייר וצ ךיז ערעדנַא

 רע טעװ ,ןעשַאו ן'תעב ןעלגיּפש יד ןיא גידנעקוקניײרַא רעבָא .תונ

 םוצ רויכ רעד זַא ןהעטשרַאפ טעװ ןוא ןורסח םענעגייא םעד ןהעז

 ,(תודלות) ...ןערָאװעג טכַאמעג םהיא .רַאפ ךיוא זיא ןעשַאוװ

 רעסַאװ ןעגעקטנַא אקווד -- םדָאה בל ןכ ,םינּפ לא םינּפ םימכ

 ןעק ךיז ןעלגיּפשּפָא רעסַאװ ןיא לייוו ,לעגיּפש .ןעגעקטנַא טינ ןוא

 ןהעז רעבָא ,רעסַאװ םוצ טנהָאנ רָאג טהעטש רע ןעוו רָאנ שנעמ ַא

 ,ךכ .ךילגעממוא זיא רעסַאװ ןיא טלַאטשעג ענעגייא יד סנעטייוו ןופ

 ןיילַא ---- ןיילַא ךיז וצ טנהָאנ ןעגייבוצ ךיז ביוחמ שנעמ רעד זיא ױזַא

 ,(םנוב 'ר יבר) .ןענעק ךיז ןיײלַא ןוא .ןהעטשרַאפ ךיז
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 ,לעגיּפש ַא יװ ןעטייוצ םעד ןעטכַארטַאב ףרַאד שנעמ רעדעי
 יױזַא תונורסח ןֹוא טייק'סואימ ענעגייא יד טזייוו לעגיּפש ַא יו טקנופ

 ףיז ייב ןעלהיפרעד ןעמ ףרַאד ,ןערעלעפ סנעטייווצ םעד גידנעהעז
 -ייא יד ןייז ןקתמ ןֹוא ןעשַאװאוצמורַא ךיז ןיילַא קשח ןוא הקושת ַא
 .םיגורסח ענעג

 .-עג טכַאמעג ןענייז רויכ םורַא סָאװרַאפ םעט רעד זיא סָאד
 רעד וצ ןעשַאװ ךיז ןעגנַאגעג ןענייז םינחכ יד ןעוו .ןעלגיּפש ןערָאװ
 רעדעי ןופ ןעשַאװעגּפָא ןייז טפרַאדַאב גיטסייג ךיוא ייז ןעבָאה ,הדובע

 םינהכ יד סָאד טָאה ןעלגיּפש יד ןיא גידנעקוקניירַא .ןורסח ןוא םגּפ
 -נֹיוֲא ןעמ ףרַאד ,ןערעלעפ ענעגייא יד ןעסיוו וצ ידכ זַא ,טנָאמרעד
 ףיוא ןעקוק זיולב דימת -- שנעמ ןעטייווצ ןופ לעגיּפש ןיא ןעקוק
 רעשטירזעמ) .ןענעקרעד וצ רעווש תונורסח ענעגייא יד ןענייז ,ךיז
 ,(דיגמ



 ידוקפ

 (.אכ .חל) ןכשמה ידוקּפ "הלא,

 בהזהילגע סָאד ןעכַאמ ן'תעב ןעבָאה ןעדיא יד סָאװ םעד בילוצ

 -ָאה טפרַאדַאב ןעמ טָאה ,"לארשי ךיהלא הלא, ןעירשעג ןוא טצנַאטעג

 .(ץיוורוה רֶׁשֲא 'ר) ."הלא; םעד ףיוא ןייז וצ רּפכמ ןכשמ סָאד ןעב

 ןערעוו טזיילעגסיוא קירוצ ןעק םעד טימ --- ןכשמה ידוקּפ הלא

 ביױא -- השמ יּפ לע : ןערָאװעג ט'נוכשמ' רַאפ זיא סָאװ שדקמ סָאד

 ,טנערעלעג זנוא טָאה וניבר השמ סָאװ הרות יד ןעקנעדעג טעװ ןעמ

 "תריכז ךרוד ןוא ןערָאװעג בורח שדקמ סָאד זיא הרותה-תביזע ךרוד

 .(תודלות) .ןערעוו טיובעגפיוא קירוצ שדקמ סָאד טעװ הרותה

 ,.דכ .חל) הפונתה בהז יהיו

 רַאפ סָאװ ָאס ,הרצ ןושל ַא "יהיו; טרָאװ סָאד ךָאד זיא עודיכ

 ? "יהיו; טרָאװ סָאד ָאד טָאה תוכייש ַא

 יז זיא ןעגָאמרַאפ ייז ליפיוו סָאװ ,םירישע ענעי ןעמ טניימ סָאד

 טינ יז ןעלעװ רעמָאט ,הקדצ ןעבעג וצ ארומ ןעבָאה .גינעוו קר

 עכלעזַא ףיױא .עבטמ יד טימ ןעדייש טינ ךיז ןענעק ,גונעג ןעבָאה

 .יי ןענייז ייז ואוו טרָאד הרצ ַא ןוא רעצ סיורג ַא ךַאבענ זיא םירישע

 .(רמתיא תרמשמ)

 טינ ךיז טזָאל רשוע ןַא יװ טקנוּפ --- ורשעב רישע ללהתי לא
 ללהתי לא .גינעו ץלַא םהיא זיא טגָאמרַאפ רע ליפיוו ,ןענעגונגַאב
 ןייז טימ ןענעגונַאב טינ ךיז לָאמנייק םכח רעד לָאז ױזַא ,ותמכחב םכח
 .תעד ןוא המכח רעמ רַאפ הקושת ַא ןעבָאה רדסכ לָאז רע ,המכח
 .(רעב 'ר יבר)

 רעדָא המכח רעסעב זיא סָאװ ,םכח ַא טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 | ? תורישע

 .המכח יאדוװַא ---
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 רעטנוא טהעטש ,תורישע םכח רעד טכוז סָאװ רַאפ ,ןכ"םא ---
 טכוז ןוא המכח ןייק טינ טכוז רשוע רעד ןוא םיבידנ יד ןופ ןעריט יד
 ? םימכח ןופ טפַאשלעזעג יד טינ

 רעד זיא סנעטסרעמ ןוא ּפָאק ןיא זיא המכח .טושּפ זיא סָאד ---
 תולעמ יד טהעטשרַאפ םכח רעד תעב ,שנעמ רעגיסעמלעטימ ַא רשוע
 .המכח ןופ תולעמ יד רשוע רעד טינ רעבָא טהעטשרַאפ ,תורישע ןופ
 | .(תודלות)

 לָאז רע ,דיסח ַא םענייז ןעשנואוועג לָאמַא טָאה רעקצָאק רעד
 ,דלעג ךס ַא ןעגָאמרַאפ ןוא רשוע ןַא ןערעוו

 ךיסח רעד םהיא טָאה --- ?דלעג ךס ַא רימ גיוט סָאװ וצ ---
 ,טגערפעג

 ןייד ףיוא תודיסח ןענרעל רימ וצ ןעמוק טסלָאז וד ידכ ---
 ...רעניימ ףיוא טינ ןוא האצוה רענעגייא

 עיּפשמ רעד זיא ת"ישה זַא ןימאמ ַא זיא הקדצ טיג סָאװ רעד
 ,המכח ןוא חכ ןייז בילוצ טינ זיא טלעמַאזעגנָא טָאה רע סָאװ ץלַא זַא
 טמוק םהיא ןופ .לכב לשומ רעד זיא ת"ישה זַא הנומא טָאה רע רָאנ
 ,סנייז טינ סָאד ןיא ,טיג רע סָאװ סָאד זַא ןוא דובכ ןוא רשוע רעד
 ,ת"ישה ןופ רָאנ

 .רךעל הרות ייב שנעמ םעד ֹוצ טינ ךיז טקעלּפטנַא הניכש יד
 ,ןמלז רואינש 'ר) .הקדצ ןעבעג ץ'תעב רָאנ ,ןייז ללּפתמ םייב טינ ,ןענ

 זיא הקדצ :םנוב !ר ץיבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא
 -ָצג םייב הכרב ןייק טינ ןעמ טכַאמ סָאװ רַאפ ,השע-תוצמ ַא ךָאד
 ? הוצמ רערעדנַא רעדעי רעביא יו ,הקדצ ןעב

 טלָאװ ,הכרב ַא ןעכַאמ ןעפרַאד הקדצ ןעבעג ןרַאפ לָאז'מ ןעוו
 --- תונכה ןופ הרדס ַא ךיז ןעביוהעגנָא ,ןעדיא ייב רעגייטש רעד יו
 עכנַאמ ,השע תוצמ םייקל ןמוזמו ןכומ יננח ַא ןעגָאז ,דנעה יד ןעשַאװ
 -ירָא רעד טלָאװ וניבל וניב ,ןייז לבוט ךיז ןעפָאלעג רעירפ ןעטלָאװ
 ...רעגנוה ןופ ןעברָאטשעג ןַאמ

 עכלעזַא רָאנ ביל טָאװה ע"שבר רעד -- תוקדצ 'ה קידצ יכ
 יד ןיא ןעקוקנײרַא ןעק לבקמ רעד ןעוו ,ומינּפ וזחי רשי ,בהא תוקדצ
 דרע רעד ןיא םינּפ ןייז ןעטלַאהַאב ןעפרַאד טינ ןוא ןתונ ןופ ןעגיוא
 ,(השמ חמשי) .השוב ןוא הּפרח רַאֿפ
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 ןוא הסנרּפ ןיא חילצמ ןענייז סָאװ ןעשנעמ ןַארַאפ --- הכרב אשי

 .רענעגייא ןופ ייז טמוק סָאד זַא ךיז ןעדערוצנייא שירַאנ ױזַא ןענייז יז

 דוד טגָאז ןעשנעמ יד וצ .גנוגנערטשנָא ןוא טייקגיאעפ ,גנואימַאב

 ,םכדי םצועו חכ רעיא ןֹופ טינ זיא הכרב יד --- הכרב אשי --- ךלמה

 ,'ד תאמ ךייא וצ טמוק רָאנ

 טמוק הכרב רעייז זַא ןעסייוו יז שטָאכ ,ןעשנעמ ערעדנַא ןַארַאפ

 תוקדצ רעיײז תמחמ ייז טמוק סָאד זַא רעבָא יז ןעביולג ,'ד תאמ

 .-- ועשי יהלאמ קדצו ,ךלמה דוד טגָאז ייז וצ .םיבוט םישעמ ןוא

 םישעמ ןוא תוקדצ עטדערעגנייא רעייז תמחמ טינ ייז טמוק הכרב רעייז

 ,(רעזלעב םולש 'ר) .טָאג ןופ הכרב יד ןופ רָאנ םיבוט

 ַא טָאה ,ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג ךָאנ זיא ךלמילא 'ר יבר רעד ןעוו

 "יװרעד ןוא תוגהנתה עמורפ ןייז טקרעמַאב תיבה-לעב רעשיטדָאטש

 יבר רעד תעב ,גָאט רעדעי רע טָאה ,רעצ ייחב טבעל רע זַא ךיז גידנעס

 עכילטע טגײלעגנײרַא ,ןענעװַאד ןיא טפיטרַאפ ןעוועג זיא ךלמילא 'ר

 .לעקעז-תילט ןייז ןיא תועבטמ

 חילצמ ןעבױהעגנָא טָאה תיבה-לעב רעד זַא ,טריסַאּפ ױזַא טָאה

 טָאה לָאמניײא .רשוע ןַא ןערָאװעג טייצ רעצרוק ַא ןיא זיא ןוא ןייז

 .ןערָאװעג רשעתנ זיא רע בוא :ןעװעג בשיימ ךיז תיבה-לעב רעד

 ןיק ן'יבר םוצ טרָאפ רעכלעוװ ,ןַאמנעגנוי ןעמורפ םעד גידנעציטש

 ןערָאפקעװַא טעװ רע ןעוו ,ןייז חילצמ רע טעװ רעמ ךָאנ יו ,שטירזעמ

 זיא ,הבדנ ערעסערג ַא ןעבעג םהיא ןוא ן'יבר רעשטירזעמ םוצ ןיילַא

 םעד ןבעגעג ןוא שטירזעמ ןייק תיבה-לעב רעגיזָאד רעד ןערָאפעגקעװַא

 .עטרעקרַאפ סָאד טקנוּפ טָאה טריסַאּפ ןוא ןוידּפ ןעדנעטײדָאב ַא ן'יבר

 ַא ןערָאװעג זיא דיא רעד .ןערָאװעג רעגרע םיצולּפ ןענייז םירחסמ יד

 ,דלעג ץנַאג ןייַז ןעריולרַאפ טָאה ןוא דרוי

 םהיא טָאה ןוא דיגמ רעשטירזעמ םוצ ןערָאפעגקעװַא דיא רעד זיא

 :טגָאזעג ױזַא רעשטירזעמ רעד םהיא טָאה -- טלהעצרעד ץלַא

 ייטש וצ טכוזעג טינ טסָאה וד ןעוו .טושּפ רָאג זיא ךַאז יד ---

 ךיוא ת"ישה טָאה ,זיא'ס ןעמעוו ןעפלָאהעג וטסָאה ,םינסחי זיולב ןעצ

 ןעכוז ןעבױהעגנָא וטסָאה .ןעפלָאהעג ךיוא ריד טָאה ןוא ןָאטעג ױזַא

 ןעפלעה וצ םינסחי רָאנ ךיוא ע"שבר רעד טכוז ,ןעפלעה וצ םינסחי

 .ייטסיב ֹוד יװ ןסחי ןערעסערג ַא ןענופעג אמתסמ טָאה ןוא

 עדנעטיידַאב ַא ןעבעגעג לָאמניא טָאה רעוװעסָאס בייל השמ 'ר

 .טָאטש ןיא ןעמָאנ ןעטכעלש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ןעדיא ַא הבדנ
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 ? הֿבדנ עסיורג ַאזַא ןױשרַאּפ ַאזַא רהיא טיג סָאװרַאפ ,יבר --
 ,טגערפעג םידיסח יד םהיא ןעבָאה --

 .ַא טימ ייז רע טָאה -- ? טינ רהיא טהעטשרַאפ סָאװ רַאפ ---
 ןעגעווטסעדנופ ,רעטוג ַא ןעד ןיב ךיא --- טרעפטנעעגּפָא לעכיימש
 ץ"שבר רעד ידכ ,עטכעלש יד ךיא ביג רַאפרעד ,ת"ישה רימ טיג
 / ,,,הדמ דגנכ הדמ ןעלָאצַאב רימ לָאז

 ןעגָאװטײר םעד ןופ לייט ַא טרעװ הקדצ טלייט סָאװ טנַאה יד
 ,(ןמלז רואינש 'ר) .ךרבתי םשח ןופ

 ?ארשי ךמע -- ךלמה דוד וצ ט'הנעט'עג ןעבָאה לארשי ימכח יד
 .הזמ הז וסנרּפתהו וכל ,טרעפטנעעג ייז דוד טָאה .הסנרּפ ןיכירצ
 ץמוקה ןיא, :טרעפטנעעג קירוצ םהיא םימכח יד ןעבָאה ףיורעד
 ,"ותילוחמ אלמתמ רובה ןיאו יראה תא עיבשמ

 ץ'דוד ןופ ןעבָאה םימכח יד : ןעוועג זיא סעומש םעד ןופ הנווכ יד

 ,טרעפטנעעג דוד ייז טָאה ,הרות ידמול יד רַאפ הסנרפ טרעדָאפעג
 ,םימכח-ידימלת יד ןייז קיזחמ ןעפרַאד םירחוס ןוא םיתב-ילעב יד זַא
 תא עיבשמ ץמוקה ןיא  :טגָאזעג ן'דוד םימכח יד ןעבָאה ףיורעד
 םעד ןעסע םוצ טָאז רעד וצ ןעבעג טינ ןעק ןצמק רעד --- "יראה
 "םע רעד ,רוב רעד ,רובה ןיא לייו ,(הרובחבש ירא) םכח-דימלת
 רע סָאװ-םעד ןופ לופ טינ לָאמנײק טרעוװ ,ותיילוחמ אלמתמ ,ץרָאה
 -קול רַאפ ןעבעגסיוא רעכיג טעװ רע ,גינעוו םהיא זיא ץלַא .טָאה
 ,םימכח:ידימלת ןייז סנרפמ ןוא ןעציטש וצ רעדייא ,תוואת ןוא סוס
 ,(ףסוי בקעי תודלות)

 עטכעלש עלַא : רעקרָאװ קחצי 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ
 -סיוא ןעלַאפסמַאנסיוא ןיא לָאמַא ןענעק ,סעכ ,הוואג ,תונשקע יו ,תודמ
 -ַאב רעטשרעביוא רעד ייז טָאה רַאפרעד .ןעטוג םוצ ןערעוו טצונעג
 -רעביוא רעד סָאװ תוסרוקיּפַא ןעגנערב ןעק ןעצונ ַא רַאפ סָאװ .,ןפַאש
 ? ןעפַאשַאב הדמ עטכעלש יד טָאה רעטש

 תעב ,גיטיונ רָאג זיא ןוא ןעצונ ןעגנערב יז ןעק יאדװַא ---
 ןוא ריבג ַא וצ טמוק דיא רעמירָא ןַא טפָא טפערט'ס .הקדצ תניתנ
 לָאז ריבג רעד טָאטשנָא ,וקחד תעשב ןעפלעה םהיא לָאז רע טעב
 טרעװ ,ףליה םהיא ןעבעג ןוא ענעשעק ןיא טנַאה יד ןעגײלנײרַא
 רעד זַא ןַאמירָא םעד טסיירט ןוא ןוחטב-לעב רעסיורג ַא רָאג רע
 רעד ,"ןויבא ןימיל דומעי יכ, ,ןעזָאלרַאפ טינ םהיא טעװ ע"שבר
 רַאפ .ןוחטב ןעבָאה םהיא טסיה ןוא ןעפלעה םהיא טעװ ע"שבר
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 ןוא תוסרוקיּפא ןופ הדמ יד ןעפַאשַאב לוכיבכ טָאה םיריבג עכלעזַא

 : | : טגָאז

 ךיז ןעזָאלרַאפ ןוא םינימאמ ילעב ןוא םורפ ױזַא טינ טייז ---

 םהיא לָאז רע ריבג ַא וצ טמוק ןַאמירָא ןא ןעוו ,םלוע לש ונובר ןפיוא

 ןעבָאה טינ ןוא סרוקיּפא ןַא ןייז עגר ַא רַאפ ריבג רעד געמ ,ןעפלעה

 ןוא רעטסייט ןיא טנַאה יד ןעגײלנײרַא ןיילַא עקַאט רָאנ ןוחטב ןייק

 ...ןעדנעדיילטיונ ןוא ןַאמירָא םעד ןעפלעה ףכית

 האוולה ןַא טספרַאד ןוא טיונ ןיא וטסיב --- םיבידנב וחטבת לַא
 ןעלעוו ייז זַא דניירפ עכייר ענייד ףיוא ןערעכיזרַאפ טינ ךיז וטסלָאז

 סָאװ דניירפ ןייד דָארג --- ול ןיאש םדָא ןבב .ףליה-וצ ןעמוק ריד

 .ןעפלעה רעכיג ריד טעװ רע --- העושת ,ךס ןייק טינ ןיילַא טגָאמרַאפ
 ,(רעזנַאצ םייח 'ר)

 (.זכ .חל) םינדא תאמ

 תוכרב טרעדנוה ןוא ןכשמ ןיא ןעוועג ןענייז םינדא טרעדנוה
 ןעוועג ןענייז םינדא יד יװ טקנוּפ .גָאט ןעדעי ןעכַאמ דיא ַא ףרַאד

 השודק רעד ןופ תודוסי יד תוכרב יד ןענייז ױזַא ,ןכשמ ןופ תודוסי יד
 םייב םינדא האמ יד םוקמב ןענייז תוכרב האמ יד .דיא רעדעי ןופ
 ,(ם"ירה ישודיח) .ןכשמ



 א רקיו

 (א .א) השמ לא ארקיו

 ךיז טסיורג סָאװ דיא רעד .(םירוטה לעב) .אריעז ארקיוד "א;
 ןוא ןענרעל ןייז בילוצ ,(רקיו ןושלמ --- ארקיו) רעייט ךיז טלַאה ןוא
 רעבָא דיא רעד ."הניכשה ילגר קחוד, זיא דיא ַאזַא ,םשה תדובע
 ,השמ תניחבב רע זיא ,תולפש ןייז טסייוו ןוא טנעװַאד ןוא טנערעל סָאװ
 --- "ארקיו, ןיא אריעז "א, יד ךרוד ,תודע טגָאז הרות יד ןעמעוו ףיוא
 .(רערוגידַאס בקעי םהרבא 'ר) .דאמ ונע השמ שיאהו

 הרות רעד ןיא זיא .ארקיו טרָאװ ם'נופ "א, יד .השמ לֹא ארקיו
 .ןעוועג טינ "א, ןייק רָאג טלָאװ סע יװ ךיילג ,ןיילק ױזַא ןעבירשעג
 ,גנורעטייוורעד --- "רקיוע טכַאמעג טרָאװ סָאד טלָאװ "א; רעד ןהָא
 .אמט ןושל ַא טניימעג טלָאװ ןוא ךרבתי םשה ןופ טרעטייוורעד

 הדמתהב טנערעל סָאװ שנעמ ַא םגה זַא ,םעד ןופ רימ ןענרעל
 םעד בילוצ ךיז רע טלַאה רעמָאט ,םׂשה תדובעב קסוע דימת זיא ןוא
 ַא יוװ ךיילג רע זיא ,ךיז ןופ טזָאלב ןוא םעד טימ טריצלָאטש ,סיורג
 "הניבשה ילגר קחודכ האגתמה לכ, :ןעגָאז ל"זח יד יװ ,ךַאז אמט
 | ,(רענישזיר לארשי 'ר)

 -טסעד ןופ ,הגרדמ רעכיוה ַאזַא ףיֹוא ןעוועג זיא ונבר השמ שטָאכ
 ךיז ייב ןעוועג זיא ןוא ןערָאװעג לעּפתנ טינ םעד ןופ רע זיא ןעגעוו
 ;ךַאד ןעכיוה ַא ףיוא טהעטש סָאװ שנעמ ַא יװ טקנוּפ .גיד'לפש רָאג
 ,טימרעד סיורג ךיז ןעטלַאה וצ ןעלַאפנייא טינ רָאג םהיא ךָאד טעוװ
 טינ זיא טייקכיוה ןייז זַא ,טסייוו רע לייוו ,ךיוה רעד ןיא זיא רע סָאװ
 -- ךַאד ןעכיוה ַא ףיוא ךיז טניפעג רע לייוו טושּפ רָאנ ,ענעגייא ןייז
 רע טָאה ,טייקסיורג ןייז גידנעסיוו .ונבר השמ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא
 ,ענעגייא ענייז טינ ןענייז ענייז תולעמ יד זַא ,טקנעדעג גידנעטש
 -ץג דימת ךיז רע טָאה ןיילַא .ןעבעגעג םהיא ייז טָאה ת"ישה זַא רָאנ
 .(םנוב 'ר יבר) .גיד'לפש ןוא ןיילק --- אריעז "א? ןַא רַאּפ ןעטלַאה

 ןענרעל םידיטח ןוא ןעגרעל םידמול : טגָאז טלעו יד סָאװ טָאד
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 ןענרעל ייז רעמ סָאװ ,םידמול : ױזַא שוריּפ רע'תמא רעד זיא ,טשינ

 רעמ סָאװ םידיסח ,םידמול ערעסערג רַאפ ךָאנ ץלַא ךיז יז ןעטלַאה

 ףיורעד טָא ןוא םינדמל ערענעלק רַאפ ךיז ייז ןעטלַאה ןענרעל יז

 ,דומיל ןושל ַא זיא "ףלא/ .ארקיו ןופ ?ףלא; עניילק יד זמרמ זיא

 ,ןיילק ןעטלַאה רערעמ ץלַא ךיז וטסלָאז ,טסנרעל וד רעמ סָאװ ,אריעז

 .(םירפא הנחמ לגד)

 (.ב .א) יהל ןברק םכמ בירקי יכ םדא

 ,"םד; ,"רפא, : טסהעטשַאב וד טגָאזעג סנייטש'מ סָאװ ןופ "םדא,

 ןעגָאז טינ וטסרָאט ,ןברק ַא ןייז בירקמ טסליוו וד זַא ,בירקי יכ ."הרמ,

 ןוא ןעגָאזסױרַא טרָאװ עטשרע סָאד זיולב וטסעוו רעמָאט ,ןברק 'הל

 ןעבָאה וטסעװ .ןעגידנערַאפ ןענעק טינ הלילח וטסעוװ עטייווצ סָאד

 .'דל ןברק ןעגָאז וטספרַאד רעבירעד ,הלטבל ןעמָאנ ס'טָאג טנָאמרעד

 ןיד טימ רעכיז טינ עגר ַא טזיב וד ביוא ,// םדָאק ךיד ןעכערַאב

 דוד 'ר) ? סיורג ךיז טסטלַאה ןוא וטסריצלָאטש סָאװ טימ ,ןעבעל

 .(רעוועניד |

 "םכמ. ,בירקמ ךיז סעּפע רַאפ טזיב וד ןעוו --- "בירקי יכ דָא,
 םייח 'ר) .שפנ-תוריסמבו בלב ,גיטכירפיוא .,ךילרע ןייז סָאד לָאז

 ,{ר 6 הר ,(רעזנַאצ

 ,חור לפשו ונע ןַא זיא סָאװ שנעמ ַא ,"ןברק םכמ בירקי יכ םדָא;

 .(רעװעסָאס ל"מר) .תונברק עלַא ןופ רעמ טצעשעג ע"שבר םייב טרעוו

 "ישאר יד ןעכַאמ "םכמק -- "'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדָא,|

 שנעמ רעד גונעת ,האנה ליפיוו ,טניימ סָאד ,"הדמ דגנכ הדמ; תובית

 עגיטייצרַאפ .ךיז ןעגינייּפ וצ ,ןייז טיירג רע לָאז ליפ ױזַא טקנוּפ טָאה

 ןעבָאה ,החמש ןוא האנה ,גונעת טַאהעג טלעוו רעד ףיוא ןעבָאה תורוד

 עגיטנייה .םיפוגיס ןעװַארּפ ,ןעטסַאפ טפרַאדַאב הדמ דגנכ הדמ ייז

 סָאװ ,תוחומ ערענעלק ךָאנ ןֹוא רעצרעה עניילק טימ ,תורוד עכַאװש

 ? טלעוו רעד ףיוא ייז ןעבָאה האנה ןוא גונעת ַא רַאפ טגָאזעג סנייטש'מ

 רבשנ בלב תישה וצ ללּפתמ ןענייז יז זַא ,ייז רַאפ גונעג רַאפרעד זיא

 | .(רענישזיר לארשי 'ר) .הכדנו

 רעטנוזעג ַא רָאנ געמ םיפוגס ןוא םיתינעת טימ ךיז ןעצונַאב

 ,געט"רעטניוו עניילק יד ןיא רָאנ ךיוא ,הריבע רעבָארג ַא ףיוא שנעמ
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 רׁשֲא 'ר) .סמירַאװ רעזעלג עכילטע ןעקנירט גָאט-רַאפ לָאז רע ,יאנתב
 ,(רענילָאטס

 םיפוגס ןוא םיתינעת ןענייז ,געוו ןעכיילג ןפיוא טשינ ןעמ טהעג
 ןוא ןעסע ךָאד זיא ,געוו ןע'תמא ןפיוא ןעמ טהעג .ךיילג טינ ךיוא
 / .(רענילרַאק ןרחא 'ר) .טוג ךיוא ןעפָאלש

 בושח רעמ ע"שבר םייב זיא ,ארמג טַאלב ייווצ גָאט ןעדעי ןענרעל
 .(רעקסנעשזיל ךלמילא 'ר) .תינעת ַא יװ ,הלועפ רעמ טָאה ןוא

 וצ הצע םוש ןייק טינ טָאה רע זַא ,סהחעז ערה רצי רעד ןעוו

 ןעטסַאפ לָאז רע ,וצ םהיא רע טדער ,ןעגידניז ןעשנעמ םעד ןעכַאמ

 םורַא ױזַא ידכ ,םיפוגס ענעדיישרַאפ טימ ףוג םעד ןעגינייּפ ,םיתינעת

 ,תוחוכ יד םהיא ןופ ןעמענוצ ןוא ןעכַאװשוצּפָא םהיא ךילרעּפרעק

 ,םלוע לש ונובר םעד ןעניד וצ תלוכיב ןייז סינ אליממ רע טעוו

 .(ט"שעב)

 "וצנײרַא ןטש ןופ לעטימ ַא זיולב ןענייז םיפוגס ןוא םיתינעת
 -נורַא ןוא תונויער ענייז ןעשימעצ ,עקטסַאּפ ַא ןיא שנעמ םעד ןערַאנ

 סָאװ ןעשנעמ ייווצ יו טקנוּפ זיא סע .רשיהיךרד ןופ םהיא ןעריפרעט |

 ַא ןעבעג רענעגעג ןיימ לעװ ךיא ביוא ; רענייא טכַארט ,ךיז ןעלגנַאר
 -רע ךָאנ ןָאט רימ רע ןעק ,טנַאה ַא ןעהערדסיוא רעדָא ץרַאה ןיא ץעז
 ,ּפָאק ןיא ץעז ןעקרַאטש ַא ןעבעג רעבָא םהיא לעװ ךיא זַא .סרעג
 רָאג ןיוש רימ טעװ ןוא דרע רעד ףיוא ןעלַאפרעדינַא רע טעו
 ןעצימיא טכוז רע ןעוו ,ןטש רעד טגָאז ױזַא טקנוּפ .ןָאט ןענעק טיג
 ןעוארּפ וצ ןיא םהיא טדער רע .ןעגָאלשרעד ןוא ןערַאנרַאפ וצ
 -עצ ,רעּפרעק ןייז ּפָא רע טכַאװש םורַא ױזַא .םיפוגס ןוא םיתינעת
 ןוא טגלָאפ שנעמ רעד לייו םהיא טגיזַאב ןוא תונויער ענייז טשימ
 .(רעוװישטידרַאב) ,טגידניז

 שנעמ ַאזַא זַא ,ןעניימ ל"זח יד -- "אטוח ארקנ תינעתב בשויה;
 ןייז יו הבשחמ ןיא טינ ךַאז ערעדנַא ןייק טָאה רע ןוא טסַאפ סָאװ
 ןייז ןעליטש ןענעק טעװ רע ןעװ ןעטונימ יד טלהעצ רע .תינעת
 טכַאמ רע לייוו ןעטסַאפ טינ רָאט ןוא טינ ףרַאד שנעמ ַאזַא .רעגנוה
 ןייז וצ .קסוע תלוכיב טינ זיא ןוא ףוג ןייז ּפָא טכַאװש רע ,קנַארק ךיז
 ,ודספהב ורכש אציו --- הרות דומלתב

 ת"ישח תדובעל הקושתו תובהלתה ןופ סָאװ ,רעבָא שנעמ ַאזַא
 סע יװ םשה תדובעב דורט זיא ,רמוח ןייז ןעצנַאגניא רע טסעגרַאפ
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 טגיטפעשַאב קרַאטש ױזַא ןענעז ייז ,םירחוס ןעשיווצ טפָא טפערט

 ױףעסע ןעפרַאד ייז זַא ,ןעצנַאגניא ןעסעגרַאפ ייז זַא ,רחסמ רעייז טימ

 ףרַאד ןוא געמ שנעמ ַאזַא -- רעגנוה םעד טינ ירמגל ןעלהיפ יז

 .((רעכסישּפ ריאמ 'ר) .ןעטסַאפ

 טיול זיא סָאװ ,בוט םש לעב םעד טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 ,םינומדק םימימ ? ארובה:תדובע רקיע רעד תודיסח ןיא הטיש רעייא

 רעד זיא ,טלהעצרעד זנוא ןעבָאה תובָא ערעזנוא ןוא ןעסייוו רימ סָאװ

 ןעמוקעג רהיא טנעז .תבשל תבשמ ןעטסַאפ ןעוועג םשה:-תדובע רקיע

 רהיא ןוא םיפוגיס ןוא םיתינעת יד טכַאמעג לטב טָאה רהיא ןוא

 רעייא טיול זיא סָאװ ָאט --- "ןידה תא ןתיל דיתע הנעתמה לכ; טגָאז

 ?הדובע רקיע רעד גנוניימ

 טָאה -- םשהיתדובע רקיע רעד טהעטשַאב ,הטיש ןיימ טיול ----

 :ןעכַאז יירד ןיא -- טרעפטנעעגּפָא ףרַאש ןוא ץרוק ט"שעב רעד

 .הרות תבהא ןוא לארשי תבהא ,'ה תבהא ןיא

 טרעװ ,גָאש ַא לָאמ ירד םילהת ץנַאג טגָאז סָאװ ,דיא רעד

 יבר) .תבשל תבשמ טסַאפעג טלָאװ רע יו ,טנעכעררַאפ םהיא סָאד

 .(ןילבולמ

 הדמ; תויתוא יד ןעכַאמ ,"םכמ,, -- "ןברק םכמ בירקי יכ םדָא;
 לָאז ןברק םעד ןייז בירקמ תעשב רקיע רעד זיא סָאד טָא ."הדמ דגנכ
 ןברק רעד סָאװ שנוע רעד םהיא טמוק תמאב זַא ,ןעסיוו שנעמ רעד
 טרעוו ןברק םעד ןייז בירקמ ןכרוד ,טגידניזעג טָאה רע לייוו ,טדייל
 .(רעילָאּפָארטסָא ש"ר) .הבושת ןופ קנַאדעג רעד טקעװרעד שנעמ םייב

 המהב ,אטח םדָא םא .המהבה ןמ 'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדָא

 1 ? האטח המ

 ןעכַאמ תויתוא יד לייו ,המהב ןעפורעג המהב טרעוװ רַאטרעד

 .טייקגיטשינ רהיא המהב יד טסייו ןעבעל עצנַאג סָאד ."המ-הב,

 המו ינא המ; ןעסיוו ןעבעל ץנַאג ןייז שנעמ רעד ףרַאד ױזַא טקנוּפ

 .טגידניז ,"ינא המ; םעד טסעגרַאפ סָאװ שנעמ רעד ןוא "'? ייח

 וצ ךיז רע טרעטנענרעד ,המהב יד בירקמ זיא רע סָאװ םעד ךרוד

 טגנערב סָאװ ,טייקגיטשינ ןייז טפיירגַאב ןוא הונע ןופ הניחב רעד

 '|) !םיאטח ענייז רּפכמ זיא סָאד ןוא ,הבושת ןוא הטרח וצ םהיא

 .(רעצינעשזָאק על'השמ
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 -ישזיר לארשי 'ר ייב טגערפעג לָאמַא ןעבָאה םידגנתמ עכילטע
 עבוק ןענייז עכלעוו ,רימ ? םידגנתמ זנוא ןעמ טפור סָאװ רַאֿפ, :רענ
 ןענעװַאד ןכָאנ ,המכשהב רובצב הלפת ללפתמ ןענעז ,הרותל םיתע
 םידיסח ןעגעגַאד ,םידגנתמ ןעמ טפור זנוא ,ארמג טַאלב ַא רימ ןענרעל
 ףכית ךיז ייז ןעצעז ןענעװַאד ןכָאנ ,עמש-תאירק ןמז רבוע ןענייז סָאװ
 ףרַאד לכש יּפ'לע ,הברדא .םידיסח ןעסייה ייז ,ןעפנָארב ןעקנירט
 -ייז רימ לייוו ,םידיסח ןעפור ןעמ ףרַאד זנוא :טרעקרַאפ ןייז ךָאד
 םידגנתמ ןעפור ןעמ ףרַאד םידיסח ןוא ךורע-ןחלוש יּפ לע גהונ ךיז ןענ
 ? ךורע-ןחלוש ןעגעג זיא תוגהנתה רעייז לייוו ---

 -טנעעגּפָא רענישזיר רעד ייז טָאה --- שדקמה-תיב ברחש םוימ
 ןקתמ םימכח יד ןעבָאה .תונברק יד ןערָאװעג לטב עודיכ ןענייז --- טרעפ
 "וניתפש םירפ המלשנוא ןעגָאז רימ יװ ,ןברק םוקמב הלפת ןעוועג
 סָאװ רעד טָאה ,ןברק ַא ןייז בירקמ ן'תעב זַא ,עודי ךָאד זיא סָאד ןוא
 ביוא לייוו ,הרז-חבשחמ ןייק ןעבָאה טרָאטעג טינ ןעוועג בירקמ טָאה
 רעד זיא ,לוגיּפ תבשחמ ַא טַאהעג ןברקה תברקה תעשב טָאה רע
 בושח זיא סָאװ ,הליפת טימ זיא יױזַא טקנוּפ ,לוסּפ ןעוועג ןברק
 טכוז ערה:רצי רעד תויה .הבשחמ עטכעלש ַא ט'לסּפ ,ןברק ַא יו
 תורז תובשחמ חומ ןיא ןעגנערבוצניירַא תולובחת ןוא תוצע יילרע'לכ
 םידיסח ןעבָאה ןכ לע .ןייז וצ לבלבמ םהיא ידכ ,טנעװַאד רע תעב
 ,ןעפנָארב ןעקנירט ךיז יז ןעצעז ןענעװַאד ן'כָאנ ףכית הצע ןַא ןענופעג

 סָאװ ןצרַאה ןופ ךיז ןעדערּפָא ,םייחל טשניוו ןערעדנַא םעד רענייא
 "עג בורקב לָאז רע ןעטייוצ םעד טשניװ רענייא ,טלעפ םענייא
 ,"ףושל לכב הרמאנ הלפת, זיא ןיד רעד תויה .ןערעװ ןעפלָאה
 רעד טָאה ,הלפת ַאזַא וצ .הלפת  ַא ןיוש ןיילַא סָאד טסייה
 קסוע ןענייז םידיסח יד זַא טניימ רע לייוו ,טשינ הטילש ןייק ערה רצי
 שיגרמ טינ רע זיא ,טסָארּפ זיא ןושל רעייז ,ןעקנירט ןעפנַארב ןיא
 ןענייז םורַא ױזַא ,ןייז וצ לבלבמ טשינ ייז רע טכוז ,הליפת ןינע ןייק
 רעצרעה ענייר טימ --- ,םיעיר תבהא ןוא 'ִה תבהא טימ תוליפת ערעייז
 ,תובשחמ ערָאלק ןוא

 -- ןעבעגעגוצ לעכיימש ַא טימ רענישזיר רעד טָאה --- תינשהו
 ןופ סױרַא ןעמוק רעטרעוו ערעייא ,טלַאק טנעװַאד ,םידגנתמ ,רהיא
 טרעװ רהיא ןעוו םורַאד ,טשינ תויח ןייק ןעבָאה ,עטיוט יו ליומ
 רהיא טצעז ,עטיוט ךָאנ זיא רעגייטש רעד יװ ,ןענעװַאד ןטימ גיטרַאפ
 ,תוינשמ ןענרעל ךיז

 המלשנו, םעד ןייז וצ אצוי זיולב ידכ טינ ןענעװַאד רעבָא םידיסח
 ,תובהלתה טימ ןענעװַאד ייז ,חנרמאת םתומצע ?כ ,"וניתפש םירפ
 ןענייז רעליימ עדעייז ןופ סיױרַא ןעמוק סָאװ רעטרעװ יד ,ןערב טימ
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 ןעשנעמ עגידעבעל ,רעגייטש רעד יו ןוא תויח ןעבָאה ,עגידעבעל

 םידיסח ןעקנירט םעד בילוצ ,ןעפנַארב עלעסיב ַא ןעבָאה ןעפרַאד

 ...ןענעװַאד םעד ךָאנ ןעפנַארב

 הלוח ַא רַאפ ןעטעב ןעלָאז ,ייז וצ טמוק'מ-זַא ,םידגנתמ םיקידצ

 דחאכ םלוע לש ונובר ןרַאפ ןעטעב ךיז יז ןעלעטש ,הרקע רעדָא

 -רעניוא רעד זַא ,םידגנתמ םיקידצ יד טשינרָאג ןעטכַארט ייז .םדָאה

 יװ ,הבוט ַא ת"ישח ייב ןעטעב וצ ,הֹּפ לכ תלפת עמוש ַא זיא רעטש

 ןענעק סָאד -- םייה רעד ןיא ָאטינ רענייק זיא ףיורעד ,רעשימייה ַא

 ,(רעקצָאק) ,טשינ ייז

 ןעגעו גנוצעשגנירג טימ ןעדער טפָא טגעלפ רעב 'ר יבר רעד
 רענייא לָאמניײא םהיא טָאה .םידיסח ןייק טינ ןענייז סָאװ םידמול

 ?ןדמל ַא ךיוא ךָאד זיא ןיילַא יבר רעד :טגערפעג

 רעב 'ר יבר רעד םהיא טָאה -- ןדמל ַא עקַאט ןיב ךיא ביוא ---

 תוכלה ןעסיוו ךָאד זומ ךיא .ץונוצ רימ סָאד טמוק --- טרעפטנעעגּפָא

 יד ,ייז רעבָא .תודיסח ךרדב ןייז וצ גהונ ךיז ױזַא יוװ ,םיניד ןוא

 | ? תונדמל רעייז ייז טגנערב ןעצונ ַא רַאפ סָאװ ,םינדמל עזיולב

 (1 .א) הלועה תא טישפהו

 ,היחתנל התוא חתנו .הוואג ןייד ריד ןופ וטסלָאז ןעיצרעטנורַא

 טָאטשנָא זַא ןהעו וטסעו ,רעקיטש ףיוא םהיא וטסלָאז ןעדיינשעצ

 ַא רָאג וטזיב ,תומלשה ןוא תולעמ ענייד טימ ןעטלַאה וצ סיורג ךיז

 (רעצינעמערק יכדרמ 'ר) .ןורסח:לעב רעסיורג

 -רעד טינ תולפש ןוא תווינע ןייד לָאז --- "עשרל רבחתת לאו;
 ,עשר ַא רַאפ ךיז ןעטלַאה ןיילַא טסלָאז וד זַא ,הגרדמ ַאזַא וצ ןעכיירג

 ,(דיגמ רעצינשזָאק)

 (.אי .א) הנופצ חבזמה ךרי לע ותוא טחשו

 תוואת עטסערג יד ןעזיוועגנָא זמר ךרדב טרעוו קוסּפ םעד ןיא

 -ייז עלַא טימ ףרַאד רע עכלעוו ןעגעג שנעמ ן'פיוא טלוש ןענייז סָאװ

 : ןעפמעקַאב תוחכ ענ

 םעד ןעפמעקַאב ,ןעטכעש ןופ הגרדמ רעד וצ --- ?ותוא טחשיז,

 ךיז ןעיירפַאב ךרוד רָאנ יו ןעמוק טינ שרעדנַא ןעמ ןעק ,ערה-רצי



 213 : | .א ר ק יו

 "הנופצ; ,הליכאח תוואת -- "חבזמה , .םישנ תוואּת -- "ךרי לע,

 ,(רעלעבָאנרעשט םוחג 'ר) .ןוממה תוואת ---

 ןייז טימ טמוק ּהוואת יד ,ןעריובעג שנעמ רעד טרעװ האנק טימ
 .(רעקצָאק) .גנואיצרעד ןוא טייהניואוועג

 (.אי .ב) וריטקת אל שבד לכו רואש לכ יכ

 וצ ןברק ןייק ריטקמ טינ ןעמ זיא סיז וצ ןוא סרעיוז וצ ןופ
 .(רעקצָאק) .םלוע לש ונובר ןטימ שימייה וצ ןייז טשינ ףרַאד ןעמ .טָאג

 (.ב ד) אטחת-יכ שפנ

 טָאה רע ,'ד תוצמ לכמ ביוא --- ?אטח רעד טהעטשַאב סָאװ ןיא
 ,"הנישעת אל רשא , תמאב טסייה סָאװ ,ןפוא ַאזַא ףיוא תווצמ ןָאטעג
 ןעזָאלבעגנָא םורַא טהעג רע ןעוו ,ןָאטעג טינ יז טלָאװ רע יוװ ךיילג
 ןייז זיא סָאד טָא ,תווצמ ןָאטעג טָאה רע זַא ,טלַאה ןוא הוואג טימ
 ,(רעווישטידרַאב) .אטח

 (.גי .ד) וגשי לארשי תדע לכ םאו

 :ןעטעב רימ .רעוישטידרעב םעד טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 םעל אלו ,הזל הז לארשי ךמע וכרטצי אלו ורוסחמ יד שיא לכל ןתו;

 ןעפיוק ןעמוק םינוק עשיא'יוג ןעוו ,טכעלש ױזַא סָאד זיא סָאװ ,"רחא

 ? הסנרּפ רעייז םֹורַא ױזַא ןענידרַאפ ןעדיא ןוא ןעמָארק עשידיא ןיא

  ןעמ ןעו ,אבה-םלועב ךָאנ ,הזה-םלועב טינ טניימ הליפת יד ---

 אטוח םעד ןעגעקטנַא רוגינס רעד טלעטש ,אטוח ַא ,ןעדיא ַא טּפשמ

 רעטגידלושַאב רעד זיא םהיא יבגל סָאװ ,הרבע-לשב ןערעסערג ַא ךָאנ

 .יאכז סױרַא רע'טפשמ'עג רעד טהעג םֹורַא ױזַא ןוא קידצ ַא טושּפ

 ,"וגשי לארשי תדע לכ םאו; ,לארשי קלָאפ ןטימ ,זיא עבלעז סָאד

 ןעגעקטנַא רוגינס רעד טלעטש ,גידניז זיא קלָאפ עשידיא סָאד ןעוו

 תדע זיא המוא עשיױזכַא ענעי יבגל סָאװ ,המוא עגידניז ערעדנַא ןַא

 ןוייער רעד זיא סָאד טָא .םיקידצ םלכ ,קלָאפ עשידיא סָאד ,לארשי

 ,םיקידצ ןייז ןעלָאז ןעדיא עלַא זַא ,ןעטעב רימ סָאװ ,הלפת רעד ןופ

 זַא ןעזייווַאב וצ ןעמוקנָא ןעפרַאד טינ טּפשמ םייב ןעלָאז רימ ידכ

 תומוא ערעדנַא ןופ םיעותעת םישעמ ןוא טייקשירעכערברַאפ יד טיול

 | ,םיקידצ רימ ןענייז
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 (.בכ .ד) אטחי אישנ רשא

 סָאװ טמוק אישנ ןופ דניז יד ."ינא, תובית ישאר יד ןעכַאמ

 .(רעמעלעח עטנ 'ר) ."דוע יספאו ינא, ךיז ןופ טלַאה רע

 רערעסערג ַא סָאד זיא ,הריבע ןַא טהעגַאב םכח דימלת ַא זַא
 'ר) .טושּפ םדָא ןַא ןופ הלודג-הרבע ענעגנַאגַאב ַא יו םשה לוליח
 ,(רעצינליגָאמ ריאמ לאיחי

 איבהל בל ןתונ ולש אישנהש רודה ירשא .אטחי אישנ רשא,

 ,(י"שר) ."ותגגש לע הרפכ

 םא; םעד ייב "רודה ירשאא םעד י"שר טינ ט'נשרד סָאװ רַאפ

 ?"אטחי חושמה ןהכה

 ןעגידניז וצ ןענרעלּפָא זיולב ןעמ ןעק חושמה ןהכ ןופ ---

 ,הבושת טוט חושמה ןהכ ַא ןעוו לייו .ןָאט וצ הבושת טשינ רעבָא

 זיא רע ?טשינ סָאװ רַאפ ,אתובר יד זיא סָאװ :ןעשנעמ ןעגָאז

 ?רע טשינ ביוא ,ןָאט הבושת לָאז ןעד רעוו ָאט ,חושמה ןהכ רעד ךָאד

 עזעיגילער ןייק טינ טמענרַאפ סָאװ רענייא ,ריבג ַא ,אישנ ַא זַא רעבָא

 ,רשיה-ךרדב טהעג רע ןוא הלהקה-שאר רעד זיולב זיא רע ,עיציזָאּפ

 עקַאט זיא'ס ןוא רעדנואוו רעסיורג ַא זיא ןעכלעזא ,הבושת טוט רע

 .(רעגרובשלעקינ עקלעמש 'ר) .רודה ירשַא

  ףךינעה 'ר יבר ןרַאפ טגָאלקעג ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעשידיסח ַא
 םהיא ןעגעוו ןעמ טײרּפשרַאפ טניואוו רע ואוו טָאטש ןיא זַא רדנסכלַאמ
 ,תושובו תוּפרח םהיא ןעפַאשרַאפ סָאװ םילובלב ע'סואימ

 רערדנסכלַא רעד םהיא טָאה --- ?ןיילַא וטסגָאז סָאװ ןוא ---
 .טגערפעג יבר

 ַא טימ ןַאמרעגנוי רעד טָאה --- ?ןעגָאז ךיא לָאז סָאװ ,ונ ---
 ימ ירשא, ,גָאז ךיא -- טרעפטנעעג םינפ גידלושמוא טכַאמעג
 ."וב ןיאו ותוא ןידשוחש

 די-רחאלכ יבר רערדנסכלַא רעד םהיא טָאה --- יֹוזַא ביוא ,ונ ---
 טעװ ,"ךתיב יבשוי ירשא, םייב רעסעב ךיד טלַאה --- טרעפטנעעג
 ןעטײרּפשרַאפ טינ ריד ןעגעוו טעוװ ןעמ ןוא ןייז דשוח טינ רענייק ךיד
 ,םילובלב ע'סואימ ןייק

 (וכ .ד) ול חלנו ותאטחמ ןהכה וילע רּפכו

 ןהכה ויִלע רּפכוא ןעבעגעגוצ טרעװ ןברק ןעדעי ייב ,םוטעמוא
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 זיא חושמה ןהכ רעד לייוו ,חושמה ןהכ ם'נופ ןברק םייב ץוח ,"ול חלסנו
 ,םענעי רַאפ רָאנ ןעמ ןעק ןייז רּפכמ ןוא םענייז ןברק םעד בירקמ ןיילַא
 ,ןייז לחומ טינ ךיז ןעמ ןעק ןיילַא -- טסבלעז ךיז רַאפ טינ רעבָא
 .(ןהכה קודצ 'ר)

 ןוא "ךיּפא ןורחמ בוש, ,"םשא; :תונברק ןופ ןוקירטונ יד
 ,(ץיוורוח רשֲא 'ר) ."ךמעל הערה לע םחנהו, טכַאמ "הלוע,

 (זי .ה) יה תוצמ לכמ תחא התשעו אטחת יכ שפנ םאו

 -לֵַאה ןוא םיבוט םישעמו תווצמ רדסכ ןעוט סָאװ ןעשנעמ ןַארַאֿפ

 רעבָא ןַארַאפ .גינעוו ץלַא ךָאנ ייז רַאפ סע זיא ןעוט ייז ליפיוו זַא ןעט

 עגיצנייא ןוא ןייא טימ ןזיולב ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,ןעשנעמ ערעדנַא

 "רעד הוצמ עגיצנייא יד גידנעריציטקַארּפ זַא ,ןעביולג ייז ןוא הוצמ

 : הרות יד זנוא טגָאז עטצעל יד ףיוא .ןתובייחתה ערעייז עלַא ייז ןעליפ

 התשעו ?אטח ס,שנעמ םעד טהעטשַאב סָאװ -- "אטחת יכ שפנ םאו;

 יד זַא ,טביולג ןוא הוצמ ןייא זיולב טוט רע סָאװ 'ה תוצמ לכמ תחא

 ,רוטּפ ןעמעלַא ןופ ןיוש זיא רע ןוא תווצמ עלַא ללוכ זיא הוצמ

 .(רעוועשטידרעב) .אטוח ַא זיא שנעמ ַאזַא --- םשאו

 (וכ .ה) הב המשאל

 רעװָאנַאמיר ילעדנעמ 'ר טָאה -- גהנמ ַא לָאמַא ןעוועג זיא סע

 םייסמ ארקיו תשרּפ תבש טָאה ארוקז לעב רעד ןעוו --- טלייצרעד

 רָאט ןעמ יו ױזַא ןוא "הב המשאל השעי רשא לכמ, הרדס יד ןעוועג

 ןוא ןעלעטשפיוא ךיז להק ץנַאג טגעלפ ערירבדב ןייז םייסמ טינ

 ,"יעיבשה םויב םישעמה לכמ תבש רשא לאל; : ןעיירשסיוא םרילוקב

 .ןעכַאמ "הב המשאל, ןופ תובית ישאר יד יו



 וצ

 א .ו) ןרהא תא וצ
 רעדעי לייוו ,זוריז רעמ ןייז ףרַאד ,לעפַאב ַא זיא סע ואוו טרָאד

 | (רעקצָאק) .ןעריפוצכרוד רעווש זיא לעפַאב

 ("שר) "סיכ ןורסח שיש םוקמב זרזל בותכה ךירצ רתויב,

 ןעטייצ ערעטסניפ יד ןיא הזה ןמזב ןערָאװעג טגָאזעג זיא סָאד

 -קע רעייז ,תוסנרּפ ערעייז ןופ טבױרַאב ןערעוו ןעדיא ןעוו ,תולג ןופ

 ."סיבה ןמ הטורפ התלכ; זיא'ס ןֹוא ןעכָארבעגרעטנוא טרעוו ץנעטסיז

 יד ןייז וצ םייקמ ןויסנ רעטסערג רעד זיא טייצ רעגיד'ארומ ַאזַא ןיא

 -רַאפ םויקה תמחלמ ןוא הסנרּפ-תוגאד לייוו ,תווצמ יד טימ הרות

 עגיטנייה ןעמ זומ רעבירעד .טייקשידיא ןופ ןעטיהּפָא סָאד ןערעווש

 עסיורג ןוא ןעטייקגירעווש יד ןהעטשוצייב ןייז זרזמ קרַאטש ןעטייצ

 ,(תמא תפש) ,תונויסנ

 (י"שר) "זוריז ןושל אלא וצ ןיא,

 ,ןָאט וצ טכילפ ַא ,לעּפַאב ַא "וצ; ַא ןַארַאפ זיא'ס ואוו טרָאד

 ףרָאד "וצ/ ַא ןייז וצ םייקמ לייוו ,גנוגנערטשנָא ,"זוריז, גיטיונ זיא

 .(לשעה 'ר יבר) .ערה-רצי ןטימ ףמַאק ןערעווש ַא ןהעטשסיוא ןעמ

 (.א .ו) הלועה תרות תאז

 טרעװ יז ןעוו ,הדקומ לע ,הלעמל הלוע הרות יד זיא ױזַא רָאנ

 על'השמ 'ר) .רעייפ טימ ,תובהלתה טימ ,ןערב ַא טימ טנערעלעג
 ,(רעצינעשזָאק

 זַא ,זמר ַא סָאד זיא ,"מ,, עניילק ַא טהעטש "הדקומ; טרָאװ ם'ניא

 "וַאפ ,םירתסמב ןייז ףרַאד ,טייקשידיא רַאפ דיא ַא ןופ ,תובחלתה יד
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 ,גינייועניא ןעטלַאהַאב רָאנ ,גידלעמוט טינ ,גנואיירש טינ ,ןעגרָאב

 .(רעקצָאק) .ןעמעלַא רַאפ סע ןעזײװסױרַא .טינ ,ץרַאה ם'ניא

 ט"שעב רעד טָאה שרדמה'תיב ַא ןופ ריט יד לָאמנייא גידנעהעז
 זיא שרדמה תיב סָאד לייו ,ןהעגנײרַא טינ ןעק רע זַא ,טרעלקרעד
 ץַאלּפ ןייק םהיא רַאפ שזַא זיא'ס זַא ,הליפת ןוא הרות טימ טליפעגנָא

 ,ָאטיג
 ךָאד זיא סָאד -- טגָאזעג םיברוקמ יד ןעבָאה --- הברדַא --

 שרדמה-תיב ם'נופ ךַאלעקניװ עלַא זַא ,"חבש; ַא ןוא הלעמ עסיורג ַא

 ,הלפתו הרות טימ לופ ןענעז
 טרעפטנעעגּפָא ט"שעב רעד ייז טָאה --- תועט ַא טָאה רהיא --- |

 ם'נופ ןעשינעפיט יד ןופ ,בלה תנווכב ןעמוק סָאװ הלפתו הרות --
 טשינרָאג ייז ןופ טביילב סע ןוא ןיירַא לעמיה ןיא ךיילג ןעילפ ,ןעצרַאה
 זילב ,בלה תנווכ ןהָא ןעמוק סָאװ הלפתו הרות .שרדמה:תיב ןיא
 -עקניוו עלַא ןָא ןעליפ ןוא שרדמה:תיב ןיא ןעביילברַאפ ,הכאלמ-ליומ
 .ןהעגניירַא טינ טרָאד ןעק ןעמ זיב ,ךַאל

 ,"הדקומ לע, ,תואג ןופ הרות יד זיא סָאד טָא ,"הלועה תרות תאז,

 (רעצוָאלדיש ןתנ 'ר) .רעייפ ןפיוא ןערעוו טנערברַאפ געמ יז טָא

 זיולב ,וצרעד הביס ַא ןייז זומ הרבע ענעגנַאגַאב ךילשנעמ רעדעי

 ןעוויוא םייב ןעגיל ןעק שנעמ ַא .הביס ןייק טינ ןיטולחל ףרַאד תואג

 ץלעּפ םענעסירעצ ַא ןיא טקעדעגנייא זיוה םענעריורפעג טלַאק ןייז ןוא

 םדָא ןַא ןיב ךיא ,סיורג ןיב ךיא; :ןעדערנייא ןיא ךיז ןעטלַאה ןוא

 .(רענשטנעל ל"מר) ...""לודג

 ,רעװָאנַאמיר עלעדנעמ 'ר וצ לָאמנייא גידנערָאפ ,בייל ןרהא 'ר

 ןעקיש ןעגעקטנַא םהיא טעװ עלעדנעמ 'ר זַא ,טסואוועג סיוארָאפ טָאה

 ַא ןעװעג זיא בייל ןרחא 'ר יװ ױזַא .ןייז וצ םינּפ לבקמ םיחילש
 ןעטייב לָאז רע ,הלגעילעב ןייז ןעטעבעג רע טָאה ,דובכה ןמ חרוב
 ןעלעװ ,ןענעקרעד טינ םהיא לָאז ןעמ ידכ ,םישובלמ יד םהיא טימ
 ,םהיא טינ ןוא הלגע:לעב םעד דובכ םעד ןעלייטוצ םיחילש יד

 -לעב רעד .השקב ס'בייל ןרהא 'ר טליפרעד הלגע-לעב רעד טָאה
 ענעסעלטַא ןייז ןוא לעמיירטש ס'בייל-ןרהא 'ר ןָאטעגנָא טָאה הלגע
 עטסָארּפ ס'הלגע-לעב םעד ןָאטעגנָא טָאה בייל-ןרהא 'ר ןוא עציּפושז
 ןוא טנַאה ןיא שטייב ן'טימ עינלעק רעד ףיוא ךיז טצעזעג ,םידגב
 ,דרעפ יד ןעבירטעגנָא
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 טקישעג טָאה עלעדנעמ 'ר סָאװ ,םיחילש םינּפ"תלבק יד ןעשיווצ
 טימ ןעבָאה םיחילש יד ןעוו .רעצישּפָאר ילתפנ 'ר ןעוועג ךיוא זיא
 ,הלגע-לעב םעד םולש ןעבעגעגּפָא ץרא ךרד ןוא דובכה-תארי סיורג
 ילתפנ 'ר טָאה ,ןעגָאװ ןעטימניא ןעסעזעג גיד'הבחרהב זיא סָאװ
 רעד ףיוא ןעסעזעג זיא סָאװ ,ן'בייל-ןרהא 'ר וצ ךיז טיירדעגסיוא
 / :םהיא וצ טגָאזעג טָאה ןוא שטייב ן'טימ עינלעק

 יבר רעד .טשינ ןעמ טרַאנ ןילתפנ .יבר םכילע םולש ---
 ...!ןענע'בנג וצ רעווש זיא ,בנג ַא ייב זַא ,ןעסיוו ףרַאי

 .יד יװ הגרדמ עכיוה ַאזַא ןעכיירגרעד טנעקעג טלָאװ שנעמ רעדעי
 בכעמ זיא ןעשנעמ יד ןופ תואג סָאד רָאנ .םיארומא ןוא םיאנת
 ,(ט"שעב) .טשינ טזָאלרעד ןוא

 ַא ךיז ייב טרהיפעגנייא טַאהעג טָאה רעקסילערטס ירוא 'ר

 ןערָאפ וצ ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד זיא סָאװ דיסח רעדעי זַא ,גהנמ
 לודג ַא ,יבר ַא ,בר ַא ןעוועג זיא רע רעוו קופיח ןייק טינ ,םהיא וצ
 ייוצ ןעגנערב ,ןעבעג םולש ן'רַאפ טזומעג טָאה ,רשוע ןַא ,הרותב

 ןעטימניא ןענַאטשעג זיא סָאװ םענורב ןופ רעסַאװ ןענַאק עסיורג
 .קרַאמ רעקסילערטס

 ,ךלמילא 'ר יבר רעד ןוא אשוז 'ר יבר רעד ,רעדירב ייווצ יד

 תווינע ,רעסערג זיא הגרדמ עכלעוו ,ןעוועג חכוותמ לָאמַא ךיז ןעבָאה

 ארובה תרכה רעדָא ,ארובה תרכה וצ טרהיפרעד סָאװ ,תולפש ןוא

 ןעגערפוצנָא ןעסָאלשַאב ייז ןעבָאה ,תולפש ןוא הוונע וצ טרהיפרעד סָאװ

 -טנעעגּפָא ױזַא ייז טָאה רע ןוא דיגמ רעשטירזעמ םייב םעד ןעגעוו

 : טרעפ

 ןוא הונע ענעגייא רעבָא ,"םייח םיקלא ירבד ולאו ולא , --

 ,הגרדמ ערעכעה ַא ךָאד זיא ארובה-תרכה וצ טרהיפרעד סָאװ תולפש

 בר סלַא ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא "האלפהג לעב רעד ןעוו

 ןעבעגעג סָאטש ןיא ןעמוקנָא םייב םהיא זיא ,ןיֵאמד-טרופקנַארפ ןיא

 הלהק עשידיא עצנַאג יד טעמכ -- םינּפ-תלבק רעכילרעייפ ַא ןערָאװעג

 םיברוקמ יד ןופ רענייא םהיא טָאה .ןעמוקעג ןעגעקנַא םהיא זיא

 : טגערפעג

 ? טנעמָאמ ןעגיטציא ם'ניא יבר רעד טכַארט סָאװ ---

 ףיוא ןעגָארטעג ךימ סלָאװ ןעמ יוװ ךיילג ,ךיז טכוד רימ ---
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 ןעמ ןוא הולמ ךימ זיא טָאטש עצנַאג יד ,םייחה-תיב םוצ הטימ ַא

 .םידפסה רימ ןעגעוו טלָאה

 קחרממ הובגו ,הארו לפשו 'ה ,םר יכ; םילהת ןיא קוסּפ םעד

 שטָאכ ,'ה םר יכ -- טשטייטעג דיגמ רעצינעשזָאק רעד טָאה ,"עדוי

 ,הארי ,לפש ךיז ייב זיא סָאװ רעד ,לפשו ךָאד ,ךיוה ױזַא זיא ת"ישה

 ךיז טלַאה סָאװ רעבָא רעד ,הובגו .טייקביוה ןייז ןהעז ןעק רעד

 תולדג סָאד ןעסיוו וצ ןופ טייוו וליפא זיא --- עדיי קחרממ ,ךיוה

 .סע ןהעז וצ ןופ ןכש-לכמ ןוא ת"ישה ןופ

 דיבכ םעד טמענ סָאװ ,רעד זיא "דובכה ןמ חרוב, רע'תמא רעד
 ,ןעטשרעביוא םוצ ףיוא םהיא טביוה ןוא וצ םהיא טלייט ןעמ סָאװ
 זַא טפירגַאב סָאװ שנעמ רעד .דובכה-ךלמ רע'תמא רעד זיא סָאװ
 יד בילוצ רָאנ ,םהיא בילוצ טינ זיא םהיא טיג ןעמ סָאװ דובכ רעד
 אליממ ךָאד טמוק .ןעקנָאשַאב םהיא טָאה ת"ישה עכלעוו ,ענייז תולעמ
 יד םהיא טָאה סָאװ םעד ןענעגוצּפָא םהיא טיג ןעמ סָאװ דובכ םעד
 ןעגנערבקירוצ דובכ םעד ןעק סָאװ שנעמ ַאזַא .ןעבעגטג תונורשכ
 םהיא לָאז רֹע זַא ,ליוו ןוא דובכ רעד ךָאנ םהיא טגָאי .שרוש ןייז וצ
 ,(תמא תפש)ו .ןעטשרעביוא םיצ ןעביוהפיוא ןוא ןייז ןקתמ רעטייוו

 ןא ןעפורעג טרעװ שנעמ ַא -- "ןידירומ ןיאו שדוקב ןילעמ,
 ,רעכעה טגייטש ןוא טריסערגָארּפ רע רעדָא ,"ןילעמ , ,דרויו הלוע !

 הגרדמ ןייא ףיוא .רעגירעדינ טקניז ,רעטנורַא טהעג רע רעדע
 - .(רעצישזדָאמ לארשי 'ר) .ןהעטש טשינ שנעמ ַא ןעק

 ןנחוי 'ר : רעקצָאק עלעדנעמ 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 אצומ התא םש ,ה"בקה לש ותלודג אצומ התאש םוקמ לכ, טגָאז
 טניפעג ואוו ָאט ,"שבל תואג ךלמ 'ד, ךיוא טייטש סע ןוא ."ותונתונע

 ? הונע יד ןעמ
 שובל רעד ,שבל תואג ךלמ 'ד .טרָא ןעבלעז ןפיוא עקַאט ---

 ."הונע; זיולב זיא תוימינּפ ןייז רעבָא ,תואג זיא ע"שבר ם'נופ

 תואג לייוו ,"שאב ןודנ האגתמה לכ, : שרדמ רעד טגָאז רעבירעד
 רעבירעד זיא ןוא ,שבל תואג ךלמ 'ד .טָאג ןופ שובלמ סָאד ךָאד זיא
 ךיז טסעמרַאפ סָאװ רעבָא שנעמ רעד .םדו"רשב ַא רַאפ טסַאּפעגוצ טינ
 טייקכילטעג יד לייוו ,שאב ןודנ ,ת"ישה ןופ שובלמ סָאד ןעדיײלקוצנָא
 רעד וצ ןעסַאּפוצ טינ ךיז ןעק רע ביוא ,"שא הלכוא שא, ךָאד זיא
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 הגרדמ רעכױה רעד וצ ןעביהרעד טינ ךךיז ןעק ,טייקכילטעג
 וצ טנערברַאפ --- רעייפ טימ טפָארטשַאב תואג ןייז רַאפ רע טרעוו
 ,(לשעה 'ר יבר) .ןערעוו

 חאגתמה לכש ןאכמ, ,שרדמ רעד טגָאז ,"הדקומ לע הלועה איה,

 ,הוואג ןוא תובשחמ עטכעלש ףיוא רפכמ זיא הלוע ןַא לייוו ,"שאב ןודנ
 ;הרות יד רעבירעד טגָאז .הבשחמ רעד ןיא רקיעב ךָאד זיא עכלעוו
 לע ,תואג ןופ תובשחמ עטכעלש טָאה סָאװ רעד -- ,"הלועה איה,

 (רעגייא עלע'מחרבא 'ר) .רעייפ טימ טפָארטשַאב טרעוו ,הדקומ

 ע"שבר רעד לָאז סָאװ וצ -- "םילפש היבגמו םיאג ליּפשמ ,
 ,תולפשב ןענייז ייז זַא ,רעסעב ךָאד זיא סע ? םילפש יד ןעביוהרעד
 !הלודג הלעמ ַא ךָאד זיא סָאד

 םילפש ע'תמא יד טביוהרעד ת"ישה : זיא קוסּפ ם'נופ הנווכ יד---
 ןעביילברַאפ ןעלעוו תולפש עגיד 'תמא ןעגָאמרַאפ סָאװ יד לייוו ----
 ,(םנוב 'ר יבר) .ייז טביוהרעד ןעמ יו םעד ךָאנ וליפא תולפש רעייז ייב

 ןוא דובכ וצ טלייט- ןעמ סָאװ שנעמ ַא --- "ןיבי אלו רקיב םדא;
 ןעטכַארטוצנײרַא טינ לכש ןייק טָאה רע ,טשינ סע טהעטשרַאפ רע
 ,דובכ וצ יואר עקַאט זיא רע יצ ,םהיא טמוק דובכ רעד יצ ,ךיז ןיא
 ,(רענַאילשימערּפ ל'ריאמ 'ר) . .."ומדנ תומהבכ לשמנ, ,שנעמ ַאזַא

 ידע :טנַאזעג םידגנתמ ןעבָאה תודיסח ןופ הפוקת גנַאפנָא ןיא
 : טגָאזעג האנלוּפ ןופ דיגמ רעד טָאה ףיורעד ."טשינ ןענרעל םידיסח
 "ַאב ,ןענרעל ייז רעמ סָאװ ."טשינ, ךיז ייב ןייז וצ ןענרעל םידיסח
 ךָאד זיא סָאד ןוא "טשינ רָאג, ןענייז ייז זַא ,רעמ ץלַא ייז ןעפיירג
 ...!ןענרעל ןופ לעיצ רעד ךילטנעגייא

 ןייק טשינ רעדָא ,ָאי זיא רע יצ ,ךיז ייב טרעלק דיא ַא ןעוו

 ןייז וצ דיא ַא -- ?דיסח ַא סעּפע סָאװ .תואג ןמיס ַא סָאד זיא ,דיסח

 .(רענילרַאק ןרהא 'ר) ? גינעוו םהיא זיא

 (א .ו) רקבה דע הלילה לכ
 יו רע ביוא ,רע ןעק ,רעטסניפ םהיא זיא ס ןעוו ,שנעמ רעדעי

 יװ ,גיטכיל ןערעוו םהיא לָאז סע ,רקובה דע ךיז ןעטײברַאפױרַא ,רָאנ

 ,((רענילרַאק ןרהא 'ר) .ןעגרָאמ-הירפ רעד
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 (.ג .ו) ורשב לע שבלי דב-יסנכמו דב ודמ ןהכה שבלוו

 "ייז ןיא ךיז רע טדיילק .ןהכ ַא רע זיא ,טבעל שנעמ רעד תעב
 ,טמוק שנעמ ם'נופ ףוס רעד ןעוו רעבָא .םישובלמ ערַאבטסָאק ענעד
 ןוא שַא שנעמ ם'נופ טרעוו --- "הנחמל ץוחמ לא ןשדה תא איצוהו;
 | ,(ןילבולמ יבר) .עטָאלב

 .1 .ו) וידגב תא טשנו

 ענייז רעטנורַא טהיצ ןעמ ןעוו ,ןעמוק זומ שנעמ ם'נופ טייצ יד
 ערעדנַא ןיא ןָא םהיא טדיילק ןעמ ,םירחא םידגב שבלו .רעדיילק
 ןעמ -- הנחמל ץוחמ לא ןשדה תא איצוהו .םיכירכת יד ,רעדיילק
 עטסטנעָאנ ענייז ןופ רעּפרעק ןעכילשנעמ םעד ,ףוג םעד סױרַא טמענ
 -עג טרעװ סָאװ ,תורבקה-תיב ץ'פיוא ,ריעל ץוחמ ,עטסטבילעג ןוא
 .ןילבולמ יבר) .טרָא עגילייה סָאד ,ןעפור

 (.ד .ו) הנחמל ץוחמ לא ןשדה תא איצוהו
 טינ ןיוש ךיז ןיא טָאה סָאװ ,ןעדיא ַא ןופ תלוסּפ סָאד וליפא

 ךיוא ןעק ,לארשי הנחמל ץוחמ ןיוש זיא ןוא השודק לש ץוצינ ןייק

 יתלבל; ןענייז ת"ישה ןופ תולועּפ יד לייו .ןוקית ַא ןעבָאה לָאמַא

 ןייז שאיימ ןעצנַאגניא טינ ךיז ןעמ רָאט רעבירעד ,"חדנ ונֵמַמ חדי

 קירוצ טינ ןיוש טעװ רע זַא ,רשיה ךרדמ רעטנורַא זיא סָאװ ,דיא ַא ןופ

 .(רעציבזיא י"ר) ,רוהט םוקמ לא ,ןעמוק

 . (זל .ז) םשאלו תאטחלו ,החנמל ,הלועל הרותה תאז

 רהרהמ טזיב ,גידלוש ךיז וטסליפ ,עסיבסנעסיוועג וטסָאה
 ַא ןעגנערב טספרַאדַאב וד זַא טסלהיפ ןוא טסהעטשרַאפ ,הבושתב
 וטסלָאז ,"הרותה תאז, .םשֶא ןוא תאטח ַא ,החנמ ַא ,הלוע ןַא ,ןברק
 ,(רעקצָאק ל'דוד 'ר) .תונברק עלַא ןופ רהעמ זיא .סָאד .הרות ןענרעל

 (.ה .ח) תושעל 'ה הוצ רשא רבדה הז הדעה לא השמ רמאיו

 ןבָאה םידיסח ןוא ןרָאװעג הלגתנ זיא ךלמילא 'ר יבר רעד ןעוו

 אשוז 'ר יבר רעד ,רעדורב ןייז טָאה ,םהיא וצ ןעמוק ןעבױהעגנָא

 םהיא טָאה ךלמילא 'ר יבר רעד רעבָא ,ןיז שמשמ םהיא טלָאװעג

 : םהיא וצ ט'הנעט'עג אשוז 'ר יבר רעד טָאה .טזָאלעג טינ
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 טָאה זיולב טינ זַא ,ךָאד רימ ןעניפעג וניבר השמ ייב וליפא ---

 ,ענייז רעדניק יד וליפא רָאנ ,ןרהא רעדורב ןייז ןעוועג שמשמ רע

 ברקיוק :טגָאז הרות יד יו ,טדיײלקעגנָא ןוא ןעשַאװעגמורַא רע טָאה

 ."תנותכה תא וילע ןתיו ,םימב םתוא ץחריו ,וינב-תאו ןרהא תא השמ

 רע טָאה ןעגעוטסעדנופ ,ךלמ ַא ןעוועג זיא השמ שטָאכ ,וטסהעז

 .לֹודג ןהכ םעד ,ןרהא רעדורב ןייז ןעוועג שמשמ

 רעבָא -- טרעפטנעעג ךלמילא 'ר םהיא טָאה --- ,תמא ,תמא --

 ןעוועג שמשמ טָאה השמ רעדייא ? רעירפ קוסּפ ַא טינ וטסהעז סָאװרַאפ

 :ןעדיא עלַא וצ ןעוועג העדומ-רסומ השמ טָאה ןרהא רעדורב ןייז

 סָאװ סָאד -- "תושעל 'ה הוצ רשא רבדה הז הדעה לא השמ רמאיו;

 -עּפס ַא ןעגָארקעג ךיא בָאה ,ןרהא רעדורב ןיימ ןייז שמשמ העג ךיא |

 ןיילַא ת"ישה ןופ גָאזנָא םעד ןהא לייוו ,ע"שבר ם'נופ גָאזנָא ןעלעיצ

 ןָאטעג טינ השמ עקַאט סָאד טלָאװ



 ינימ ש

 (ו .ט) ושעת 'ה הוצ רשא רבדה הז השמ רמאיו
 וצ טינ טסייו רע רָאנ ךַאז עסיוועג ַא ןָאט טּפָא ליו שנעמ ַא

 רעד זנוא טנרעל .טשינ רעדָא הוצמ ַא זיא ןָאט ליוו רע סָאװ סָאד

 סָאװ סָאד יצ ,*'ה הוצ רשא רבדה הז, ,ןעסיוו טסליוו וד ביוא ,קוסּפ

 וטסלָאז ,"'ה דובכ םכילא אריו, ,הוצמ ַא זיא ןָאט וצ העדב טסָאה וד

 ןעמוקסיורַא טעװ ןָאט טסעװ וד סָאװ םעד ךרוד ביוא ,ןהעז רעירפ

 .(אשוז 'ר יבר) .טָאג רַאפ דובכ ַא

 טרעוו ,ןָאט וצ ךַאז יד סָאװ --- "ושעת 'ה הוצ רשא רבדה הזו,
 ןעדיימרַאפ ןופ "ךַאז עטסואווַאב יד, יאדווא סָאד טניימ ,טגָאזעג טינ
 .ןעטָאבעג טָאה טָאג סָאװ ,ךַאז יד זיא סָאד טָא .תקולחמ ןוא דוריּפ
 ,(ם"ירה ישודיח)

 (.א .י) םתוא הוצ אל רשא

 שטָאכ .והיבאו בדנ ןופ ןורסח רעטסערג רעד ןעוועג זיא סָאד טָא
 םעד ןענַאטשרַאפ טינ ךָאד ייז ןעבָאה ,םיקידצ ןעוועג ןענייז עדייב
 ן'טימ ןעכַאז ןהעטשרַאפ טלָאװעג ןעבָאה ייז ,"'ה הוצ אל רשא;

 רעד זיא 'ד הוצ רעד זַא ,טסואוועג טינ ןעבָאה ייז ,המכח ןוא לכש
 ,לכש ןוא המכח עטסערג יד לטב טרעוװ * 'ה הוצ; ןרַאפ זַא ןוא רקיע
 ונשדק רשא; הוצמ ַא ףױא הכרב רעדעי ייב רימ ןעגָאז רעבירעד
 רעצנַאג רעד ןופ רקיע רעד זיא "ונוצוע רעד --- "ונוצו ויתוצמב
 .(ם"ירה ישודיח) .לכש ןוא המכח ןייק ךייש טינ .הוצמ

 סָאװ שנעמ ןופ הניחב רעד ןיא זיא םדאה לכמ דמולה םכח רעד
 י ךרוד םורַאד רע טכוז ,ןורסח ןייז טהעז רע .לעגיּפש ןיא ןייֹרַא טקוק
 זיא טרעקרַאפ .ןייז וצ ןקתמ ןורסח ןייז שנעמ ןעדעי ןופ ןענרעל
 ,ןורסח ןייז טינ רע טהעז ,טינ לָאמנייק ךיז טלעגיּפש ,הטוש רעד
 רע זַא ,טשינ אליממ רע טסייו ,ןענרעל טשינ םענייק ןופ ליוו רע
 | ,(תודלות) .ןייז ןקתמ ףרַאד רע סָאװ ןורסח א טָאה

283 
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 ןעגיוא ענייז ןיא םכח רע'תמא רעד -- ,"ושארב ויניע םכחה;

 לארשי 'ר) .המכח רעד ןופ גנַאפנָא םייב רע טהעטש דימת זַא ,טסייוו

 ' .(רעצישזדָאמ

 ,ןעגיוא ייווצ ןעבָאה ןעפרַאד םיקידצ -- "םיקידצ לא 'ה יניעע
 םעד טימ ןוא ,ןעטשרעביוא ם'נופ תולדג סָאד ןהעז וצ גיוא ןייא טימ
 ,ןייֵלַא ךיז ןופ טייקגיטשינ ןוא טייקגירעדינ יד ןהעז וצ גיוא ןעטייווצ
 .(רעווישטידרעב)

5 

 (ח .י) תשת לא רכשו ןיי
 טיירפרעד ,טנוזעג זיא ריב ןוא ןייוו ,ןעפנָארב לעסיבַא ןעקנירט

 -ַאמ רעבָא ףרַאד ןעמ ,תובצע טביירטרַאפ ןוא ץרַאה עכילשנעמ סָאד
 ,ןעקנירט רעגינעוו ךָאו ןעטימניא ,לוחה ןיבו שדוקה ןיב לדבה ַא ןעכ

 ףרַאד ךילכַאזּפױה .ןעקנירט רערעמ לעסיב ַא םיבוט-םוי ןוא םיתבש

 "וצרעטנוא .טקנירט ןעמ ןעמעוו טימ ןהעז וצ ,רהזנ ןייז רעבָא ןעמ
 םשל טושּפ טקנירט רעכלעוו רעד --- רוהטה ןיבו אמטה ןיב ןעדייש

 רשא 'ר) .הבהא ןוא תורבחתה םשל טקנירט רעכלעוו רעד ןוא ןעקנירט

 ,(ץיוורוה

 ןעבירשעגנָא הרות יד טָאה ,התא ,תשת לא, רעטרעװ יד ךָאנ
 ןעמ ןעטנעמָאמ ןוא ןעטייצ עכלעוו זמר ַא סָאד ןענייז ."הקספה ינמיס ,

 1 . .ןעקנירט געמ
 להא לֹא םכאובב .ןיאושינ תחמש ַא ףיוא --- ךתא ךינבו התא

 ַא ןופ גידנעהעטשפיוא -- ותומת אלו ,תיבה תכונח א תעב ,דעומ
 שדוקה ןיב לידבהלו ,הלימ תירב ַא ףיוא --- םלוע-תקוח ,טייהקנַארק
 -- רוהטה ןיבו אמטה ןיבו .הלדבה ןוא שודיק םייב --- לֹוחה ןיבו
 -- לארשי ינב תא תורוהלו .,(יכדרמ-רוהט --- ,ןמה-אמט) םירוּפ

 .(רעצישּפָאר ילתפנ 'ר) םויס ַא ףיוא (ןענרעל תורוהל)

 ,זט .י) השמ שרד שרד

 הּפ לעבש הרות רעד טימ בתכבש הרות יד -- הרות יצח ןאכ
 -לעבש הרות רעד ךרוד .הרות ןייא ןעמַאזוצ ,"תחא הביטח, ַא ןענייז
 רעד ןופ תודוס ןוא תורצוא ענעגרָאברַאפ יד טקעלּפטנַא ןערעוו הפ

 עבלַאה ַא יו בתכבש הרות יד זיא הֹּפ לעבש הרות ןהָא .בתכבש הרות |
 זיב -- ?הרותה יצח ןאכ ,שרד שורד, :זמר רעד סָאד טָא זיא .הרות
 טשרע ,עבלַאה ַא ןעוועג הרות יד זיא ל"זח יד ןופ תושרד יד וצ
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 לגד) ,עצנַאג ַא ןערָאװעג הרות יד זיא ,ל"זח יד ןופ תושרד יד ךרוד

 ,(םירפא הנחמ

 (.כ .י) ויניעב בטייו השמ עמשיו

 םייב טסַאגוצ ןעוועג תבש לָאמניײא זיא רעצווָאלדיש דוד ןתנ 'ר

 םייב ןעגָאז הרות טימ ןעוועג דבכמ רעזנַאצ רעד םהיא טָאה ,רעזנַאצ

 ןענָאז וצ םעװקַאבמוא קרַאטש ךיז טלהיפעג דוד ןתנ 'ר טָאה .שיט

 טָאה דייר ס'רעזנַאצ םעד ףיוא ןייז רבוע .שיט סרעזנַאצ םייב הרות

 ַא טימ ןוא טכַארטרַאפ עלייוו ַא ךיז רע טָאה .טלָאװעג טינ ךיוא רע

 : טגָאזעג ױזַא לעכיימש
 ,איׂשק יד זיא -- ?ויניעב בטייו השמ עמשיו, : זנוא טגָאז הרות יד

 !טגָאזעג טָאה ןרהא סָאװ ןעלעפעגליואוו ױזַא ן'השמ סָאד זיא סָאװ

 "עג טָאה ןרהא ןוא הרות טגָאזעג דימת השמ טָאה ,עודיכ רָאנ

 ,השמ לא ןרהא רבדיױ הרות יד זנוא טלהעצרעד ָאד רעבָא ,טרעה

 ,טרעהעג טָאה השמ ןוא הרות טגָאזעג טָאה ןרהא "וכו םויה ןה

 זַא ןהעזעגנייא טָאה רע .טַאהעג האנה השמ טָאה -- "ויניעב בטייו

 בָאה .ןעגָאז וצ ןיילַא רעדייא הרות ירבד ןערעה וצ רעסעב זיא סע

 ךיא ןוא הרות טגָאזעג ןוא דייר ערעייא ןעוועג םייקמ ןיוש ָאזלַא ךיא

 .י.ןערעה לָאז ךיא ןוא ןעגָאז טלָאז רהיא ידכ ,ןעגָאז טינ רעמ ליוו

 "עג ןוא ןעדער ןע'נרהא טרעהעג טָאה השמ --- ,"השמ עמשיו, ,

 ןרעג םהיא ןעהעז עלַא .רערעהוצ יד ןֹופ טייהנעדירפוצ יד ןהעז

 האנה סיורג השמ טָאה ,"ויניעב בטייו, ,ןרעה וצ ביל םהיא ןעבָאה

 ןח ךיוא טָאה ןרהא זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה םעד ןופ לייוו .טַאהעג

 םוקמה חור ,ונמיה החונ תוירבה חורש לכ : ןעגָאז ל"זח יד יוװ ,'ה יניטב
 .(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) ,ונמיח החונ

 (א .אי) ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו

 ,ןעכַאז יד טימ ןייז גיטכיזרָאפ טסלָאז --- "תושרב םיריהז ןוה;,

 םיארנ .ןעקנירט ןוא ןעסע טימ לעיצעּפס ,טביולרעד ןענייז סָאװ

 ,דנעצייר םילכאמ ע'רשכיטינ יד ןענייז טפָא ,םתאנה תעשב םיכבהואכ

 ןעכוז ןעלעוו טסעוװ וד ןוא קַאמשעג ןוא ביל ,דנעהיצוצ ,ענטיטעּפַא

 ,םימש םשל זיא סע ,ץורית ן'טימ לָאמַא .ןעסע ייז ןענעק וצ רשכה ַא

 ןייז וטסלָאז ,"םיריהז ווה; ,הפירט טינ ןענייז ייז ,טסייוו וד זַא לָאמַא

 ןענייז םיצורית עלַא יד זַא ,וטסלָאז ןעסיו לייװ ,גיטכיזרָאפ

 ,הואת ע'טושּפ זיא טָאד ,םמצע ךרוצל אלא םדָאל ול םיברקמ רָאג

 ןוא םיִצורית עלַא יד ןוא ףוג םעד ןעבעגוצכָאנ ןוא ןעגיטעז וצ
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 .ערה"רצי ם'נופ דייר יד ןענייז ,ןעניפעג טסעו וד סָאװ םירשכה

 ,((שודקה דוי)

 ןעטַאדלָאס עשידיא ייוצ ןעמוקעג לָאמַא ןענייז רענישזיר םוצ

 םעד ךרוד זַא ,םהיא רַאפ ךיז טגָאלקעג ןעגיוא יד ןיא ןערערט טימ ןוא

 ,תופירט ןעסע וצ ןעגנואווצעג ייז ןענייז ,רסיק םעד ןעניד ייז סָאװ

 רעד ייז טָאה -- ןעצרַאה םוצ זַא סע ךיז טמענ רהיא ביוא ---

 "וק טעװ חישמ ןעוו זַא ,חיטבמ ךייא ךיא ןיב --- טרעפטנעעג רענישזיר

 .םיקידצ עלַא רַאפ טנָארפ ןיא ןערישרַאמ רהיא טעוװ ,ןעמ

 (ד .אי) הרג הלעממ

 ןעייקרעביא טוג רעירפ וטסלָאז ,ןָאט סעּפע טסהעג וד רעדייא
 סירפמ ,ןָאט וצ ךַאז יד ןעסילשַאב טסעװ וד זַא ןוא ןעטכַארטַאב ןוא
 גיטכיזראפ טוג ןייז טשרע טסלָאז ,טירט עבלַאה ןעלעטש וטסלָאז ,הסרּפ
 .(רעציבשזיא י"ר) .הרצ ַא ןיא ןעלַאפנײרַא טינ טסלָאז ,טיהעגּפָא ןוא

 (י .אי) תשקשקו ריפנס ול ןיא רשא לכו

 ןעבָאה סָאװ ,שיפ ט'רסַא'עג טָאה הרות יד סָאװרַאפ םעט רעד
 יד רעטנוא ןעירב טינ ייז ןעק סע לייױו ,תשקשקו ריּפנס ןייק טינ

 ןעירב לָאז'ס ידכ ,תשקשקו ריּפנס ןעבָאה ןעזומ שיפ עשידיא ,לעגילפ
 (רעצינליגָאמ לאיחי ריאמ 'ר) .לעגילפ יד רעטנוא

 (.טי .אי) הדיסחה תאו

 תונומב היתורבח םע תודיסח השועש ,הדיסח המש ארקנ הַמִלֹו
 ,(י"שר)

 ? םיאמט תופוע יד ןעשיווצ טנעכעררַאפ יז טרעוו סָאװ רַאפ ,ןכ-םא
 וצ ךַאלסילשסיוא זיא טייקסטוג רהיא לייוו ,רַאפרעד עקַאט ---

 יז טהיצַאב ,אתורבח רהיא ןופ טינ ,ערעדנַא וצ רעבָא .אתורבח רהיא
 ,(שודקה דוי) .תוירזכא טימ ךיז

 עסיוועג יוו גהונ ךיז זיא יז לייוו ,אמט "הדיסח ,, יד זיא רַאפרעד

 ,תונוזמב םירבח ערעייז ןעפלעה וצ טָאטשנָא סָאװ ,ןעדיא עשידיסח
 ,(רעצישּפָאר ילתפנ 'ר) ...,תודיסח טימ ייז יז ןעשַאפ

 תודיסח השועש, שטָאכ ,אמט ףוע ןַא "הדיסח, יד זיא רַאפרעד
 ,סעט'רבח ערהיא טימ זיולב "הדיסח, ַא זיא יז לייוו ,"היתורבח םע
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 ףעפלעה טינ יז ליװ ,ןימ רהיא ןופ טינ ןענייז סָאװ ערעדנַא רעבָא

 ןעשיווצ קוליח ןייק ןעכַאמ טינ ןעמ רָאט תונוזמ ייב .רזכַא ןָא יז זיא

 .(ם"ירה ישודיח) .עדמערפ ןוא ענעגייא ,עטנַאקַאב

 617 .אי רוהט היהי םימ-הוקמ

 -ָארבעגסױא םיצולּפ טָאה ,ןַאלשימערּפ ןופ טייוו טינ טָאטש ַא ןיא

 וצ ןעמוקעג םיתביילעב ע'בושח עכילטע ןענייז .טײהקנַארק ַא ןעכ

 וצּפָא ףיוא ןָאט וצ סָאװ הצע ןַא ןעגערפ רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר

 .תאלוח יד ןעלעטש

 י ןיײרַא הוקמ ןיא ןהעג רעטּפָא טָאטש רעיא ןיא ןעדיא יד ןעלָאז --

 ! תאלוח רעד טימ הוקמ ןיא ןהעג סָאד טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ ---

 ל'ריאמ 'ר יבר רעד ייז טָאה --- תוכייש ַא רָאג ןיוש טָאה'ס

 תעב עישומ לארשי הוקמ,, טגָאזעג שוריפב טרעוו'ס --- טרעפטנעעגּפָא

 ,הרצ-תע ןַא ןופ טייצ ןיא טפָא טפלעה הוקמ ַא -- "הרצ

 יבר םוצ טסַאגצ ןעמוקעג לָאמַא זיא רעווישטידרעב רעד

 ייוצ ןיא ךלימ טימ עװַאק טכַארבעגנײרַא שמשמ רעד טָאה .ןילבולמ

 יַאק טימ ילכ יד ןעמונעג טָאה ןילבולמ יבר רעד ןוא םילכ ערעדנוזַאב

 -עגנָא רעווישטידרעב רעד טָאה ,רעווישטידרעב ן'רַאפ ןעסיגוצנָא עוו

 : םהיא וצ טגָאזעג לעכיימש ַא טימ ןוא טנַאה ןייז טּפַאכ

 ךָאנ ךלימ יד ןײרַא טסיג רעירפ ,יבר רענילבול לחומ טייז ---

 יַאב "בלח; .הוקמ עצנַאג ַא ןעקנירטסיוא ךיא לעװ ,עװַאק יד םעד

 ,"הוקמ; סָאד טכַאמ "הוק; ןעמַאזוצ ,"מ; תוא סָאד יו 4. טפערט

 (.גמ .אי) ץרשה לכב םכיתושפנ תא וצקשת לא

 זיא ףיורעד ,למירעוו עטסנעלק סָאד ,ץרש ַא ןעגנילשוצרעטנורַא

 ,שנעמ ןעגידעבעל ַא ןעגנילשוצנייא רעבָא .רהזנ קרַאטש םלוע רעד

 ,(רעשזובשזעמ ךורב 'ר) .ןעכַאז עטכייל ץנַאג יד ןופ זיא סָאד

 (זמ .אי) לכאת אל רשא היחה ןיבו
 טָאה דיא רעדעי זַא ,רימ ןענרעל הרות רעד ןיא קוסּפ םעד ןופ

 ןוא ןעסע וצ לכאמ סעכלעוו ,טקניטסניא םענעריובעג ךילריטַאנ ַא

 סעכלעוו ,ןעסע --- "תלכאנה היחה ןיב , .ןעסע וצ טינ ?כאמ סעכלעוו

 ךיז טזָאל סָאװ ןעסע -- לכאת אל רשא היחה ןיבו .ןעסע ךיז טזָאל

 ,(ם"ירה ישודיח) .ןעסע טינ
.: 



 עירזת
 (א .בי) רכז הדליו עירזת יכ השא

 וצ ןייז הכוז וטסעוװ ,החּפשמ תרהט ןיא ןייז רהזנ טסעװ וד זַא
 ,ןייז למ םהיא וטסעוו גָאט ןעטכַא םוצ זַא ,לומי ינימשה םויב .ןהוז ַא

 ,(ןילבולמ יבר)

 ןעמ טהעז סָאװרַאפ ,"ם"ירה ישודיח , םייב טגערפעג לָאמַא טָאה'מ
 יו טייקשידיא ןיא ןעדיא רַאפ שפנ תריסמ ַאזַא תורוד עגיטנייה טינ
 | ? ןעטייצ עטלַא יד ןיא לָאמַא

 ןייז רהזנ קרַאטש ןעיורפ עשידיא ןעגעלפ ,תוינומדק םינשמ ---
 ,תואוקמ עטלַאק ןיא ט'לבוט'עג ךיז ןעבָאה ,החּפשמה תרהט ןיא
 -ייז סָאװ ,רעדניק עשידיא עגידרעייפ ןעריובעג רַאפרעד ייז ןעגעלפ
 ,םשה שודיק לע ןייז וצ שפנ רסומ ךיז ןעוועג טיירג ןענ

 ןעדניפרעד טָאה'מ זַא ,רעקצָאק םעד טלהעצרעד לָאמַא טָאה'מ
 ,תואווקמ ןעמערַאװאוצנָא ןישַאמ ַא

 רעקצָאק רעד טָאה -- ! תואוקמ עסייה ןעפרַאד תורוד עטלַאק --
 .טרעפטנעעגּפָא

 ומי

 ן'כָאנ זומ ןירעניװעג ַא יװ ױזַא -- "תדלל בירקת הרה ומכ;
 טרעװש הדיל ילבח יד תעב לייוו ,ןברק ַא ןייז בירקמ דניק סָאד ןעבָאה
 ןוא ןברק ַא יז טגנערב םורַאד ,ןַאמ ן'טימ ןעניואוו וצ טינ רעמ יז
 .ע"שבר ץ'טימ ןעדיא יד ןענייז יוזַא ךכ ,ןַאמ רחיא טימ רעדיוװ טניואוו
 -עג ןוא ט'פדור'עג ,טגלָאפרַאפ ןערעװ ,תורצ ןעדייל ןעדיא יד ןעוו
 יז ןעו רעבָא ,ןעטשרעביוא ם'ניא דרומ ךַאבענ ייז ןענייז ,טגינייּפ
 ,ךיז ייז ןעגייצרעביא הבושת ןעוט יז ,ע"שבר םוצ קירוצ ךיז ןערעק
 ןעדיא ןעשיווצ םולש קירוצ טרעוװ ,ףליה יד טגיל ת"ישה ןיא רָאנ זַא
 ,(רעווישטידרעב) .ייז טפלעה טָאג ןוא לעמיה ןיא רעטָאפ רעייז ןוא
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 ,.ב .בי) תרהב וא ,תחפס וא תאש ורשב רועב היהי-יכ םדא

 םעד ןערעטש סָאװ ,ןעבעל ןעכילשנעמ ם'ניא תועינמ ליפ ןַארַאפ
 רקיע יד .הגרדמ עכיוה ַא זיא סָאװ ,םדָאה תניחבב ןייז וצ שנעמ
 ,טייקגיצָארט ,הוואג -- תאש (א :יירד עדנעגלָאפ יד ןענייז תועינמ
 רַאפ טכעלש טימ ךיז ןעטפעהַאב --- תחּפס (ב .טײקצלָאטש עטסופ -

 עטלעמַאזעגנא ךָאנ ךיז ןעגָאי ןוא ןעפיול סָאד ןוא םירבח ענעברָאד
 ןעלעוו ןוא ןעטכַארטכָאנ רעדָא ,תורז תובשחמ -- תרהב (ג .תורישע
 ץלַא ןוצר םעד ןהָא ,ת"ישה ןופ םיכרד ענעגרָאברַאט יד ןיא ןייז רָאלק
 ,(םירפא הנחמ לגד) .לכש יּפ לע ןהעטשרַאפ וצ

 ןופ ןעסיו טינ סָאד (א :ןעסיוו-טינ ןיא תוגרדמ ייווצ ןַארַאפ
 ,חומ ןעשירעשרָאפ ןעסיורג ַא ןופ ןעסיוו טינ סָאד (ב ,ץרָאה-םע ןַא

 "עװ וצ ,החרט יד ןעמונעג טינ ןעצנַאגניא טָאה רעטשרע רעד
 רע טעװ ,ףוס ַא ןהָא זיא ןעסיוו יוװ ױזַא זַא ,ץורית ן'טימ ,ןעסיוו ןעל
 רעד .ןעסיוו ןופ ףוס םוצ ךיז ןעוװעטנורגרעד טינ לָאמנייק יוו-ייס
 ,גנַאל יֹזַא ךיז טלעבירג ,ףיט טשרָאפ ,שרודו"רקוח זיא רעטייווצ
 ,ףוס ַא ןהָא זיא ןעסיוו זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ טמוק רע זיב

 יו זיא רעטייוצ רעד : ױזַא יז ןעשיווצ דישרעטנוא רעד זיא
 ןעכילרעזייק ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רעכלעוו שנעמ רעגירעגיינ רענעי
 טימ גיוא ןייז טגיטעזעגנָא ,ךלמה ירדח עלַא ןעגנַאגעגכרוד ,ץַאלַאּפ
 ךלמ םעד ןהעז ןוא ןהעגרעד וצ טכוזעג ,תורצוא ןוא רעמיטכייר עלַא
 ךילדנע רע טָאה ךלמ םעד ןהעז וצ ןעשרָאפ ןוא ןעכוז גנַאל ךָאנ ןוא
 .ןהעז טינ רע ןעק ךלמ םעד זַא ,טגייצרעביא ךיז

 -עג יזַא טָאה סָאװ שנעמ רענעי יװ ךיילג זיא רעטשרע רעד
 יד רימ גיוט סָאװ ָאט ןהעז טינ ךיא ןעק ךלמ םעד תויה :טגָאז
 !ןעכוז וצ םיא ץַאלַאּפ ןעכילרעזייק ןיא ןהעגוצ ןײרַא החרט עצנַאג
 -ידנע ךיז טעװ ןוא ןעפרָאװעגסױרַא ןייז יו ייס ךָאד טעוו החרט ןיימ
 ךיא זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוק לעװ ךיא סָאװ םעד טימ ןעג
 ,רוטּפ --- ןוא טינרָאג סייוו ךיא זא טציא ןיוש ךיסייוו .טינ רָאג סייוו
 ,(ט"שעב)

 ,םדא תנומתב זיא סָאװ שנעמ רעד -- * 'ה עישות המחבו םדא;
 טעװ --- 'ה עישות ןעגעווטסעדנופ ,המהב ַא יװ רעבָא רע טָאה לכש
 ,(רענלַאט לדוד 'ר) .'ד םיאתּפ רמוש לייוו ,ןעפלעה טָאג םהיא

 זיא סיורג יװ ,(תוכרב) "וילע םחרל רוסא העד וב ןיאש ימ,



 תורצוא עשידיסח יד ןופ /+ 0

 םהיא ףיוא טגָאז קוסּפ רעד סָאװ שנעמ ַאזַא ףיוא תונמחר סָאד ךַאבענ

 ןעק סָאװ טימ -- "ההשוע והנמחרי אל ןכ לע ,אוה תוניב םע אל יכ;

 עגיצנייא יד טביילב ? ןייז םחרמ ךיז ןעכלעזַא ףיוא טרָאפ רעבָא ןעמ

 טעװ ,תעד-רב ַא ןייז טעו רע ביוא לייוו .תעד םהיא ןענרעל וצ ,הצע

 / .(ם"ירה ישודיח) .ןייז םחרמ םהיא ףיוא ךיז ןעגעמ ןיוש ןעמ

 טסעװ וד זַא ןוא -- 'וילע םחרל רוסָא ,העד וב ןיאש ימ לכ;

 טנעכעררַאפ טינ יוװ ייס םהיא ייב סָאד טעװ ,ןייז םחרמ םהיא ףיוא ךיז

 ןעטרַאװרעד טינ םהיא ןופ טספרַאד וד ןוא הבוט ןייק רַאפ ןערעוו

 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) .קנַאד ןייק

 (.מ .גי) ושאר טרמי יכ שיאו

 יױב םיפוגס ןוא םיתינעת ךרוד ךיז טגינייּפ סָאװ שנעמ רעד
 רַאפ ןענעקרענָא םהיא לָאז טלעו יד ,הגרדמ עכיוה ַא ןעכיירגרעד וצ
 זיא סָאד שטָאכ --- "אוה חרק, ,יבר םהיא ןעפור רעדָא רודה-גיהנמ ַא
 --ןעגעווטסעדנופ ,הדובעה תילכת ללכב טינ זיא סָאד ,המשל טינ
 ,(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .קידצ ַא רע זיא --- ,"אוה רוהט,

 רוהט ,ת"ישה רַאפ דחפו הארי תמחמ -- "ושאר טרמי יכ שיאו;

 ,(אשוז 'ר יבר) .הגרדמ עכיוה רָאג ַא טכיירגרעד טָאה שנעמ ַאזַא ,אֹוה

 ּמָאק םעד טינ טלַאה סָאװ שנעמ רעד --- "ושאר טרמי יכ שיא,

 רוהט -- תולפשו הונעב גהונ ךיז זיא רע רָאנ ,ץלָאטש ןוא ןעסיררַאפ

 ,(רענשטנעל ל"מר) .שנעמ רעגיטכירפיוא ךילרע ןַא זיא ,אוה

 טרעװו האג תויה ןוא "ידוחי ארקנ הרז הדובעב רפוכה לכ,
 ךיז זיא סָאװ שנעמ רעד זַא אצמנ .הרז הדובע ןעניד יו טנעכעררַאפ
 (םירפא הנחמ לגד) .ידוהי ןעפורעג טרעוו תולפשו הונעב גהונ

 רעטשרע ןַייז ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רענילרַאק ןרהא 'ר ןעוו
 רע סָאװ ,טגערפעג םהיא ןעמ טָאה ,דיגמ רעשטירזעמ ם'נופ העיסנ
 ,סייו ךיא זַא -- :טרעפטנעעג רע טָאה ,דיגמ םייב טנערעלעג טָאה
 ...טשינירָאג ַא ןיב ךיא זַא

 ט"שעב רעד טָאה ,"יל ימ יל ינא ןיא םא, ללה ןופ רמאמ םעד

 יד טכיירגרעד טינ בָאה ןיילַא ךיא ןעוו ,יל ינא ןיא םא -- טשטייטעג
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 ןעק יװ -- ?יל ימ ,טשינ רָאג ןיב ךיא זַא ןהעטשרַאפ וצ הנרדמ

 .י.וןעבעג ןהעטשרַאפ סָאד ערעדנַא ךיא

 רָאג ללכב זיא רע זַא טלַאה סָאװ שנעמ רעד --- "ואל ללכמ,

 טלַאה סָאװ רעד ,ןה ללכמו ,סעּפע זיא רע .זַא ,"ןה עמוש התא , ,טשינ

 טשינ רָאג ַא זיא רע זַא -- ואל עמוש התא ,שי ַא זיא רע זַא ,ךיז  ןופ

 .(רעצישזדָאמ לארשי 'ר) ...טשינרָאגבש

 -- :טגָאזעג טָאה ,דובכ ןעגעוו לָאמַא גידנעדער תמא תפש רעד

 ןעמענ :ונייהד .ןמאנ ַא ןוא חוטב לעב ַא ןייז וצ רקיע רעד זיא דובכ

 ןענַאװ ןופ ,ץַאלּפ ןעבלעז ןפיוא םהיא ןעגיילקירוצ רעבָא ,דובכ םעד

 ,הנשמה רמאמ ןופ שוריפ רעד ןיא סָאד טָא .ןעמונעג םהיא טָאה'מ

 :השק ךָאד זיא גולפ ןיא ,"וירחַא ףדור דובכה ,דובכה ןמ חרובה לכ,

 .ןופ טפױלטנַא סָאװ ,שנעמ םעד ןעגָאיכָאנ דובכ רעד לָאז סָאװ וצ

 ? םהיא
 טפיױלטנַא רענייא זַא ,טהעז דובכ רעד ביוא ,זיא ץורית רעד

 רעמָאס ,ןעצונַאב וצ םהיא טימ ךיז ארומ טָאה רע תמחמ םהיא ןופ

 ןענַאװ ןופ טרָא ןעבלעז ןפיוא ןעגיילקירוצ םהיא ןענעק טינ רע טעוו

 ליװ ןוא דובכ םעד ךָאנ טגָאי שנעמ ַאזַא ןעגָארקעג םהיא טָאה רע

 ...ןעױרטרַאפנָא םהיא ייב ךיז אקוד

 רעד טָאה ,"הברח ףוסל ,תסנכה-תיבמ ןיהובג היתוגגש ריע לכ,
 טלַאה סָאװ שנעמ רעד :ל"זח רמאמ םעד טשטייטעג רעב 'ר יבר
 דחוימו דיחי לא ןיא טינ טבױלג ,הניכש רעד רַאפ רעסערג ךיז
 שנעמ ַאזַא ןופ ףוס רעד -- ברחנ ףוסל ,לוכי לכ ן'רַאפ ךיז טלַאה ןוא
 ,רעגיד'נברוח ןוא רעשיגַארט ַא ןייז טעוו

 ,ט"שעב םעד ןעפרָאװעגרָאפ לָאמנייא טָאה הקולחמ-לעב ַא דיא ַא

 גיחנמ ַא רַאפ טשינ רָאג טסַאּפ סָאװ ,טַאַאטש ןעכייר וצ טריפ רע זַא

 רעד םהיא טָאה .תולפש ןופ הלעמ יד םידיסח ענייז טנרעל סָאװ

 :לשמ ַא טימ טרעפטנעעגּפָא ט"שעב

 .ןעבעל גיבייא לָאז רע ,האופר ַא טכוזעג לָאמַא טָאה ךלמ ַא ---

 ןופ ןערעטייוורעד ךיז לָאז רע ,האופר יד ןעבעגעג םכח ַא םהיא טָאה

 ,טייוו יױזַא טכיירגרעד תווינע ס'ךלמ םעד טָאה ,וינע ןַא ןייז ןוא תואג

 טָאה ,עטערַאק רעכילגינעק ןייז ןיא ןערָאֿפ טפרַאדַאב טָאה רע ןעוו זַא

 -ענכָאנ רהיא זיא רע ןוא סיוארָאפ ןערָאפ עטערַאק יד ןעסייהעג רֶצ

 רעמ ץלַא ,תווינע טימ טריפעג ךיז טָאה רע רעמ סָאװ רעבָא .ןעגנַאג
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 "יורג ַאזַא ןיב ךיא ,טהעז, .טדערעגסױרַא םהיא ןופ תואג סָאד טָאה
 וצ םהיא טָאה םכח רעד זיב ,"וינע ןַא ךיא ןיב ךָאד ןוא ךלמ רעס
 ךיז ץעז וד .תווינע ע'תמא זיא סָאד טשינ :ןעבעגעג ןהעטשרַאפ
 ןיא ריד ייב ןייז וטסלָאז ךָאד ןוא עטערַאק רעכילגינעק ןייד ןיא ןיירַא
 רָאנ לייוו ,ןעמוקנָא רעווש תמאב ריד טעװ סָאד טָא .וינע ןַא ןעצרַאה
 ,עגיטכירפיוא ןוא עכילרע ע'תמא ןַא זיא הונע ַאזַא

 רעד ןעוו .(ו"ט 'ג !ב םיכלמ) * 'ה די וילע יהתו ןגנמה ןגנכ היהו;

 ילכ יד יװ ,"ןוגנ; רעד יװ יֹױזַא ךיז ייב זיא "ןגנמ, רעד זיא סָאװ שנעמ

 ץנהעש יד ןופ לעּפתנ טשינ טרעוו ןיילַא ילכ יד יו טקנוּפ ,טליּפש סָאװ
 טינ ךיוא שנעמ רעד טרעװ ױזַא ,סױרַא טגנערב יז סָאװ תולוק

 'ה די וילע יהתו ,שנעמ ַאזַא טָא -- תודמ ןוא תולעמ ענייז ןופ לעּפתנ

 ,(רעגרובשלעקינ עקלעמש 'ר) .םהיא טימ טָאג זיא ---

 םנוב 'ר ן'יבר םוצ ןעמוקעג לָאמַא זיא ןַאמרעגנוי רענרעדָאמ ַא
 דובכה ,דובכה ןמ חרובה לכ, ןעגָאז ל"זח יד .םהיא וצ טגָאזעג ןוא
 העז ןעגעווטסעדנופ ,דובכה ןמ הרוב ַא ךיא ןיב טָא ,"וירחא ףדור
 ןופ תמא רעד זיא יו -- ןעגָאיכָאנ ךימ לָאז דובכ רעד זַא טשינ ךיא
 | ? ל"זח רמאמ

 םהיא טָאה -- ,גיטנעק זיא רעטרעװ ענעגייא ענייד ןופ ---
 חרוב , ַא זיולב טינ טזיב וד זַא --- טרעפטנעעגּפָא םנוב 'ר יבר רעד
 וד תעב .דובכה רחא ףדור רעטסערג רעד ,ךפיהל רָאנ ,"דובכה ןמ
 -מוא ןייא ןיא ךיז רדסכ וטסטלַאה ,דובכ ןופ ןעפיולטנַא ךיז טסכַאמ
 רעד ןעוו אליממ .ךָאנ ךיד טגָאי דובכ רעד יצ ,ןעטניה ףיוא ןעקוק
 זַא ןָא רע טמענ ,םהיא וצ סיוא ךיז טסהערד וד זַא ,טהעזרעד דובכ
 -טנַא ןוא סיוא ךיילג דובכ רעד ךיז טהערד ,ןעגָאיכָאנ םהיא טסהעג וד
 ,ריד ןופ טפיול

 (.המ .גי) םימורפ ויהי וידגב עגנה וב רשא עורצהו

 -לעװ םעד ייב ,"עגנה וב רשא עורצהו, רעד ,טפָא טפערט ןעמ
 "רַאפ ןוא ןיימעג ךילרעניא זיא ,גינעוועניא ןעטלַאהַאב טגיל עגנ יד ןעכ
 עמורפ ןיא שבלתמ רָאג ךיז רע זיא --- םימורפ ויהי וידגב ,ןעברָאד
 | ,(רענירבָאק השמ 'ר) .(עמורפ ,םימורפ) םידגב

 ןעגָאז ל"זח יד :םנוב 'ר ן'יבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה'מ
 אוביש רע םלועה ןמ רטפנ וניא ,אמוס וא ,חסיּפ ,רגיח ומצע השועה;
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 טדײלקרַאפ סָאװ ,/קעובצ, ם'נופ שנוע רעד זיא סָאװ --- "ךכ ידיל

 םעד טיול ? יבר ַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ ,לעטנַאמ ןעמורפ ַא ןיא ךיז

 ןייז רע לָאז ןעבעל ןייז ייב זַא ,ןייז שנוע ןייז ךָאד ףרַאד ל"זח רמאמ

 רָאג ךָאד טעוװ סָאד ,הברדא ? שנוע ןַא סָאד טסייה ,יבר רע'תמא ןַא

 ! "רכשנ אטוח, ןייז
 סָאװ םעד רַאפ טגָאזעגסיױארָאפ ןעבָאה ל"זח יד סָאװ שנוע רעד

 ,םעד ןעפערט ךיא טעװ דנילב רעדָא גידנעקניה ןעכַאמ ךיז טעו

 .ןפוא ןערעדנַא ןַא ףיוא רָאנ ,יבר ַא רַאפ ןעלעטשרַאפ ךיז טעװ סָאװ

 .טרעפטנעעג םנוב 'ו יבר רעד טָאה -

 ךיז ייב טסייוו רעבָא ,יבר ַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ סָאװ יאמר רעד

 ַא ןַארַאפ ךָאנ זיא ,שלַאפ ןוא ןעגיל זיא סנייז דגב עש'יבר סָאד זַא

 ןעבָאה הטרח טעװ רע ,ןערעוו טנעפעעג ןלעוו ןגיוא ענייז זַא גנונעפָאה

 ןעש'יבר ןייז ןעפרַאװרעטנורַא ןוא תוגהנתה רעטכַאמעגכָאנ ןייז ףיוא

 : .םדָאה דחאכ ןערעוו ןוא לעטנַאמ

 ַא עקַאט זיא רע זַא ןעביולג ןָא טביוה סָאװ ,רעבָא יאמר רעד

 םלועה ןמ רוטפי אלש, ,ןעגָאז ל"זח יד יװ ןייז שנוע ןייז טעוו ,יבר

 זַא ןויער םוצ ןערעוו טניואוועגוצ טעװ רע --- "ךכ ידיל אוביש דע

 זיא רע זַא ךיז ןיא ןעביולג ןעביוהנָא טעװ רע ,יבר ַא עקַאט זיא רע

 ןעשנעמ .רענייז שנוע רעטסערג רעד ןייז סָאד טעװ ,םיקלא שיא ןַא

 ,ָאוטס'עובצ ,טייקשי'צראה-םע ,טיײקשלַאפ ןייז ןהעזרעד טשרע ןעלעוו

 ,םהיא ןופ ןעפיולטנַא ןוא ןעכַאלסיױא םהיא ייז ןעלעוו

 רענייז דיסח רעמורפ ַא ןעמוקעג לָאמַא זיא םנוב 'ר ן'יבר םוצ
 יװ געט עגינייא טייז זַא ,טלהעצרעד טסנרע סיורג טימ טָאה ןוא
 יואר זיא רע זַא םהיא טגָאז ןוא םולח וצ םהיא טמוק רעטָאפ ןייז
 ןייז ןעביוהנָא דימו ףכית םהיא טסייה ןוא ןעדיא ייב גיהנמ ַא ןייז וצ
 ,ן'יבר ן'טימ ןייז הצע-לאוש ךיז ןעמוקעג רע זיא .יבר סלַא תוגהנתה

 ןמוזמו ןכומ טסיב וד זַא גיטנעק עקַאט זיא םינּפ ןייד טיול ---
 טרעפטנעעג םנוב 'ר יבר רעד םהיא טָאה -- טלעוו יד ןערהיפ וצ
 ןעמוק לָאמַאכָאנ ריד וצ טעוװ רעטָאפ רענעברָאטשרַאפ ןייד ןעוו רָאג ---
 ןעביוהוצנָא טיירג ןיוש וטזיב ,ריד ךייש סָאװ : םהיא גָאז ,םולח וצ
 יד זַא ,טלעוו רעד םולח וצ ןעמוק רע לָאז רָאנ ,תוגהנתה עש'יבר ןייד
 ,,ריד וצ ןערָאפ ןעביוהנָא ןוא גיהנמ ַא רַאפ ןענעקרענָא ךיד לָאז טלעוו
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 ערוצמ

 (.א .די) ערוצמה תרות היהת תאז
 תוליכר ןוא ערה-ןושל ןעדער ןופ ,"ער-איצומה, טכַאמ "ערוצמה,

 .(רעקסנעזדָארג ךלמילא 'ר) .ערוצמ ַא ןעמ טרעוו

  ערה-ןושל ליומ ן'טימ טדער ןעמ זַא --- "ארגא ארעצ םופל;
 ןעמ ןוא הרות טנרעל ןעמ זַא .רעצ םעד ךרוד ןעמ טָאה ,"ארעצ,
 ךורב 'ר) .רכש םעד ךרוד ןעמ טָאה ,"ארגא, ליומ ן'טימ טנעװַאד
 .(רענזיב

 תוארל .ןעקנירט ןוא ןעסע ןעבָאה ֹוצ --- "םייח ץפחה שיאה ימ
 ערמ ךנושל רוצנ ןעבעל גיהור ןוא םייה ענייש ַא ןעבָאה וצ ,בוט
 ,(רעזלעב םולש 'ר) .המרמ רבדמ ךיתפשו

 (.ג .די) עורצה ןמ תערצה עגנ אפרנ הנהו

 "ןושל בילוצ שנעמ ַא ףיוא טמוק תערצ זַא ,ל"זח יד ןעגָאז עודיכ
 שַּפשפמ לָאז רע ,עורצ ן'רַאפ האופר עגיצנייא יא רעבירעד זיא ,ערה

 "עג רע טעװ ,תוליכר ןוא ערה-ןושל ןעדער ןערעהפיוא ,ןייז וישעמב
 .(רעלעהוא השמ 'ר) .ןערעוו טלייה

 ."םכח דימלת וניא ,שחנכ רטונו םקונ וניאש םכח דימלת לכ;

 האנה המ, -- :שרדמ רעד טלהעצרעד ,גנַאלש םעד טגערפעג טָאה ןעמ
 ןורתי המוע :טרעפטנעעג שחנ רעד טָאה --- "4 ךשונ התאשכ ךל שי
 "ןושל טדער סָאװ שנעמ רעד טָאה האנה ַא רַאפ סָאװ "7 ןושלה לעבל
 ? ערה

 סָאװ םכח-דימלת רעד .ל"זח רמאמ ןופ שוריפ רעד זיא סָאד טָא
 יד יו רָאנ ןעגעװ האנה ןוא דובכ ןייז רַאפ רטונו םקונ ךיז זיא
 אזַא -- םוקמ לש תוחילש יד טליפרעד יז לייוו ,טסייב סָאװ גנַאלש
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 רעד יװ טםינ רטונו םקונ ךיז זיא סָאװ רעבָא רעד ,םכח:-דימלת ַא זיא

 ןייז רַאפ ,ךיז בילוצ רָאנ ,ארובה דובכ ןוא ןוצר םעד בילוצ ,שחנ

 (לשעה 'ר יבר) .םכח-דימלת ןייק טינ זיא רעכלעזַא ,ןעגעוו דובכ

 (.ד .די) בוזאו תעלות ינשו זרא ץעו

 ,(י"שר) "חורה תוסג לע ןיאב םיעגנהש יפל;

 ףיוא ןוא תווינע ףיוא בוזא רעד ,הוואג ףיוא זמרמ זיא זרא רעד

 שנעמ רעד טגידניז טפָא ץנַאג לייוו .הרפכ ַא ןעבָאה ןעמ ףרַאד עדייב

 סָאװ שנעמ רעבלעז רעד .תווינע טימ ךיוא רָאנ תואג טימ זיולב טינ

 ,דובכב עגוּפ םהיא זיא רענייא ביוא ,הוואג-לעב רעגיד'השקשינ ַא זיא

 ,המרח דע םהיא ןעגלָאפרַאפ צ ,ןייז וצ סרוד םענעי טיירג רע זיא

 טמוק ןעמ ןעוו וינע רעסיורג רָאג ַא םיצולּפ טרעוו שנעמ רעבלעזרעד

 גידנ'הנעט ,גידילפש רהעז לָאמַאטימ טרעוו רע .הבוט ַא רַאפ םהיא וצ

 טָאה רע ,וצ םהיא וצ טינ ךיז טרעה ןעמ זַא ,םינּפ-ךַאבענ ַא טימ

 ישודיח) .ןָאטּפױא טשינ לָאג ללכב ןעק ןוא טשינ העד ןייק ץעגרע ןיא

 ,(ם"ירה

 ךיז טלַאה שנעמ ַא בוא ? הוואג-לעב ַא ןייז שנעמ ַא ןעק יו

 'ה תבעותק טנרָאװ עכלעוו ,הרות יד םייקמ טינ ךָאד רע זיא ,סיורג
 רעד זיא סָאװ ,הרות יד םייקמ טשינ זיא רע ביוא ןוא ,"בל הבג לכ
 9 סיורג סָאד ךיז רע טלַאה טכער ַא רַאפ סָאװ טימ ? םהיא טימ טוחי

 .(רעצירָאק סחנּפ 'ר) -

 רעגרע ךָאנ .םנח תאנשו הוואג -- ?תקרקרי, עגנ יד זיא טכעלש
 ,(ןילבולמ יבר) .החיצר ןוא סעכ --- "תמדמדא; עגנ יד זיא רעבָא

 (.דנ .די) תערצה עגנ לכל הרותה תאז

 תאז/ זיא תערצ ןוא םיעגנ עלַא וצ האופר עטסמַאזקריוו יד

 רשב לכלו ,הרותב קוסעי ושארב שח; : ןעגָאז ל"זח יד יו ,"הרותה

 ,(םירפא הנחמ לגד) ,"אּפרמ

 עגנב רמשה טנרָאװ הרות יד ןוא "תאש,ה עגנ זיא רעסנַאק

 "צֹּפֶא ןייק ןעפלעה טינ טעװ ,רעסנַאק ,תאשה עגנ יד ייב זַא ,תערצה

 (רעניזדַאר ךינעה ןושרג 'ר) .עיצַאר
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 -ָאנ ןייז ,הלוח ַא דיא ַא ןעמוקעג לָאמַא זיא רעזלעב םולש 'ר וצ
 "ןעגניל ןופ טדייל רע זַא ,ךיז טגָאלקעג ןוא ןועמש ןעוועג זיא ןעמ
 .ןעבעל סָאד טגָאזעגּפָא םהיא ןעבָאה םיריוטקָאד ןוא טיײהקנַארק

 רעזלעב רעד םהיא טָאה --- ןעדער ייז סָאװ טינ ןעסייוו ייז ---
 .ןערעוו טנוזעג טסעוו וד זַא ,ארמג ע'שוריפב ַא זיא סע --- טסיירטעג
 ןועמש 'ר, : טגָאז (א"ע ב"מ) ןילוח ארמג יד ןוא ןועמש זיא ןעמָאנ ןייד
 ,"תונופמיסה תיבל בקניתש דע הפרט הניא האירה הבקינד ,ל"ס
 ,טרעכעלעג טינ תונוּפמיס ןזיב ןענייז ןעגנול ענייד ,האיר ןייד תויה
 ,ןערעוו טנוזעג קירוצ טסעוו ֹוד ,אירב ארדה יכ ,הפרט הניא רעבירעד

 ןוא ךייר ןעמ טרעװ הפרש ַא ךָאנ :טגָאז טלעװ יד סָאװ סָאד

 "רעד ם"ירה ישודיח רעד טָאה ,הבנג ַא ךָאנ ױזַא טינ סָאד טגָאזמ

 .האירה-תפירט ןופ טמַאטש סָאד זַא ,טרעלק

 "עג ןעפמורשעגנייא זיא האיר יד זַא ,"םימש ידיב האירה הקמצ;
 ,ןיד רעד זיא ,ןעצילב רעדָא ןערענוד עקרַאטש ךרוד קערש ןופ ןערָאװ

 קירוצ טלָאװ המהב יד לייוו ,אירב ארדהד --- רשכ זיא המהב יד זַא
 -מורשעגנייא זיא האיר יד זַא -- םדא ידיב הקמצ .ןערָאװעג טנוזעג
 ןופ ּפָאלק ַא ךרוד רעדָא ,ןעשנעמ ַא ןופ קערש ךרוד ןערָאװעג ןעפ
 טלָאװ יז לייו ,אירב ארדה אלד הפרט המהב יד זיא ,ןעשנעמ ַא
 .ןערָאװעג טנוזעג טינ קירוצ

 ידיב ךָאד זיא סָאד סָאװ הפרש ַא זַא ,טלעוו יד םעד ןופ טגנירד
 ןעמ זיא לָאמַא ןעמ טעװעטַאר לעסיב ַא -- אירב ארדהד ,םימש
 ,ךיז וצ רעטעּפש טמוק'מ ,השקשינ ,תונמחר טָאה ןעמ ,טרעכיזרַאפ
 סעּפע גנונעפָאה ןייק ָאטינ זיא ,םדא ידיב זיא סָאװ הבנג ַא רעבָא
 ןעמוק וצ רעוש -- אירב ארדה אלד ,ןעלַאפרַאפ ,ןעגירק וצ קירוצ
 ..+ ךיז וצ

 ןעשנעמ ַא טסכַאמ וד זַא ,ע"שבר -- "4? אלפ השעת םיתמלה;

 ַא טסקיש וד ןעוו ,וטסהעז ,םיאפר םא ? אלפ ַא סָאד זיא ,ןעברַאטש

 -קנַארק ןייז ןופ ףיוא טהעטש רע ,ומוקי ,ןעקנַארק ַא וצ המלש האופר

 ענייד טלהעצרעד ןוא דסח ןייד ןוא ךיד טביול רע ,הלס ךודויו ,טייה

 ,(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .רעדנואוו

 האופר יד טפָא ת"ישה זיולב טקיש טינ --- "םאפריו ורבד חלשי,
 יד ןופ םהיא טעװעטַאר רע ,/םתותיחשמ טלמיוק רָאנ ,הלוח םעד
 לָאז ,"ודסח 'דל ודוי, הלוח רעד טָאטשנָא .םיתיחשמה םיריוטקָאד
 ,המלש האופר יד םהיא ןעקיש ןרַאפ םלוע לש ונובר םעד ןעקנַאד



 297 ער ו צ מ

 ל'ריאמ 'ר) .רָאטקָאד םעד רַאבקנַאד רָאג רע זיא ,םדא ינבל ויתואלפנו
 .(רענַאלשימערּפ

 יד זַא ,ןעסיוו ףרַאד אפור רעד --- "םונהיגל םיאפורבש בוט;
 טינ זיא רָאטקָאד רעד ןוא ת"ישה ןופ טנַאה רעד ןיא זיא האופר
 ,םעד ןיא טינ טביולג סָאװ ,רעבָא אפור רעד .חילש ןייז יו רעמ
 "לארשי ומע ילוח אפורק ,הרשע-הנומש ןיא הכרב יד םהיא טלעפ
 םיאפור "בוטג עכלעזַא טָא ,"בוט, ןינמכ תוכרב 17 טביילב סע ןוא
 ,(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) ,,םונהיגל טגָאזעג ל"זח יד ןעבָאה



 ירחא
 (.א .זט) ןרהא ינב ינש תומ ירחא

 ח"כ ןַארַאפ ןענייז ,טגָאזעג תלהק טָאה ,ןעשנעמ ןופ ןעבעל ןיא

 -קנַאד זיא שנעמ ַא יװ ױזַא ,עטכעלש טפלעה ןוא עטוג טפלעה .םיתע
 / ףיוא ןעבָאה טינ תומוערת ןייק רע רָאט ,סטוג ףיוא ת"ישה רַאב

 טגָאזעג טָאג טָאה סָאד טא .סטכעלש הלילח טפערט םהיא ןעוו ת"ישה
 גָאז ,שדוקה לא "תע לכב, אבייאלו ,ןע'נרהא ןעגָאז לָאז רע ,ן'השמ וצ

 ןעוו ,םישדקה ישדק ןיא ןעמוק זיולב טינ לָאז רע ןרהא רעדורב ןייד
 / .חרצ ַא םהיא טפערט'ס ןעוו ,טוג טינ זיא םהיא ןעוו רעצ ןיא זיא רע
 ,"שדקה לא ןרהא אובי, ,טכעלש רעדָא טוג ,טייצ רעדעי וצ "תאזב,
 ,הבוטה לע ךרבמש םשכ, .ע"שבר ןרַאפ ןייז ללּפתמ ןעמוק רע לָאז
 ןיא טריסַאּפ שנעמ ַא טימ סָאװ סעלַא ,"הערה לע ךרבל ךירצ ךכ

 בטל אנמחר דיבעד המ לכ לייוו ,הבהאב ןייז לבקמ רע ףרַאד ןעבעל ןייז
 .(רענישזיר לארשי 'ר) .דיבע

 ,סטכעלש ךרוד טבעל שנעמ ַא בוא -- "אצי אל רורמ עלב;
 .ןעייקרעביא ןוא ןעדעררעביא ןייא ןיא רדסכ ןעטלַאה טינ רע לָאז
 . ,(שודקה דוי)

 ַא ףױא טמוק'ס ןעו וליפא --- "תונערוּפה ןמ שאיתת לאו;
 ךיז רע לָאז ,שאיתת לַא ,תונערוּפ ןוא םירוסי ,סטכעלש הלילח שנעמ
 ,(דיגמ רעצינשזָאק) .םימחר ןופ ןייז שאיימ טינ

 ,םילעב שואי ךרוד הבנג ןייז הנוק זיא בנג ַא זיא ןיד רעד
 רעד זיא ,הבנג רעד ןופ ןעוועג שאיימ ךיז טָאה תיבה-לעב רעד ביוא
 -ָאצַאב וצ טכער סָאד טָאה רָאנ ,ץפח סָאד ןעבעגוצּפָא בייוחמ טינ בנג
 וליפא ,טינ לָאמנייק רָאט שנעמ ַא לייוו רַאפרעד סָאד זיא ,רַאפרעד ןעל
 ןייז ןיא ןעפערט סָאװ ןעטנעמָאמ ןוא ןעטייצ עזָאלסגנונעּפָאה יד ןיא
 ,(רעוויושטידיז קיזייא קחצי יבר) .ןייז שאיימ טינ ךיז ,ןעבעל
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 אשוז 'ר יבר רעד ןוא ךלמילא 'ר יבר רעד ,רעדירב ייווצ יד

 -רַאפ סלַא טלעוו רעד רעביא טרעדנַאװעגמורַא ןערהָאי עודיכ ןעבָאה
 -וקעגנָא ייז ןענייז לָאמנייא .תולג גידנעטכירּפָא טיײלעמירָא עטלעטש
 עשיפרָאד ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ןעוו טקנוּפ עמשטערק ַא ןיא ןעמ
 -יג'בושי ענעקנורטרַאפ יד ןהעזרעד ייז ןעבָאה גידנעמוקניירַא .הנותה
 -ַאב טינ יז לָאז ןעמ לעקניו ַא ןיא ךיז טקעטשרַאפ ייז ןעבָאה סעק

 "רעד רעבָא ייז ןעבָאה טסעג ןוא םינתוחמ עגיד'נפוליגב יד .ןעקרעמ
 ייװַצ יד טימ סַאּפש ןעביירט ןעמונעג ע'רוכיש בלַאה ןעבָאה ןוא ןהעז
 אשוז 'ר ן'יבר םעד ןעמונעג ןעבָאה ייז ,טײלעמירָא ענעמוקעגניירַא
 םהיא רעטניה טעשטרָאקעגנײא ןעסעזעג זיא ךלמילא יבר רעד ---

 ךָאנ ןוא דרע רעד ףיוא םהיא טגײלעגקעװַא --- ןהעזוצסיױרַא םיוק
 -תנתמ ַא םהיא טגנַאלרעד טסעג יד ןופ רעכילטיא טָאה ץנַאט רעדעי

 זיא ,טייצ לעקיטש ַא רַאפ ?ליּפש; ןעגיזָאד םעד גידנעטלַאהנָא .די
 ,הנעט ַא טימ אשוז 'ר ן'יבר םוצ ןעפָאלעגוצ ךלמילא 'ר יבר רעד

 ּפעלק עלַא ןעגירק טסלָאז וד זא ריד טמוק סָאװרַאפ ,ןכתיה ---
 ףיא ןגעײלקעװַא ךימָאל ןוא ףיוא ךיד ביוה ?טשינ רָאג ךיא ןוא
 ! טרָא ןייד

 ןעבָאה ןוא ץנַאט ן'רוכיש ןיא טיירדעג ךיז ןעבָאה סעקינ'בושי יד
 ץַאלּפ ןייז ןעטיבעג טָאה אשוז 'ר יבר רעד יװ טקרעמַאב טינ רָאג

  טָאה ןעצנַאט ןופ דימ לעסיב ַא גידנערעוו .ךלמילא 'ר ן'יבר ןטימ
 :ןעירשעגסיוא םינתוחמ ענעקנורטרַאֿפ יד ןופ רענייא

 יד ןעטייברעביא רימָאל ןוא ,ןעורּפָא לעסיבַא ךיז רימָאל ---
 רעד ןוא ּפעלק עלַא ןעּפַאכנײרַא רענייא לָאז סָאװ רַאפ ,טײלעמירָא
 ןעצנַאט םוצ רעדיוו ךיז ןעמונעג ןעבָאה ייז זַא .טשינ רָאג רעטייווצ
 ןעבָאה ןֹוא ןהעטשפיוא ךלמילא 'ר ן'יבר םעד ןעסייהעג ייז ןעבָאה
 רעד ףיוא םהיא טניילעגקעווא ,אשוז 'ר ן'יבר םוצ ךיז ןעמונעג רעדיוו
 -עג רע לָאז -- :ןעגירשעג ןוא ּפעלק םהיא טגנַאלרעד ןוא דרע
 "לשיּפש, רעד זַא ."הנותח ַא ףיוא ןעוועג ךיוא זיא רע זַא ןעקנעד
 ן'יבר םוצ טגָאזעג אשוז 'ר יבר רעד טָאה ,טגידנערַאפ ךיז טָאה
 , : ךלמילא 'ר

 טרעשַאב ןענייז ןעשנעמ םעד ןעוו ,ןעבעל רעדורב טסהעז ---

 ןעהערדסיוא ייז ןופ טינ ךיז רע ןעק ,טשינ ךַאז ןייק טפלעה ,ּפעלק
 ...ןעפיוקסיוא טשינ ןוא

 רעביא ןהעגרעבירַא םוצ ןעכילגעג זיא ןעבעל עכילשנעמ סָאד |
 ,טשינ ןעמ רָאט טרָא ןַא ףיוא גנַאל וצ ןהעטש .ךייט םענעריורפעג ַא
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 י"ענש סָאװ ןהעז ןעמ ףרַאד ,ןעכערבנייא ךָאנ ךיז ןעק זייא סָאד לייוו

 .(רערימזוק עלאקזחי 'ר) .ןעפיולוצרעבירַא רעל

 סָאװ םיקידצ יד טזייּפש ע"שבר רעד -- ?דסחב םייח לכלכמ,
 יד ,םיתמ היחמ .הדובע ןוא הרות טימ ,דסחב "םייח; ןעפורעג ןערעוו
 רעד טזייּפש ,םיבר םימחרב ,"םיתמ; ןעפורעג ןערעוו סָאװ םיעשר
 ,(ט"שעב) .ןעטוג םעלַא טימ ע"שבר

 -על רעייז תעב -- 'םהייחבמ רתוי ןתתימב םיקידצ םילודג,

 טלַאה ןעמ ,עדרעוו רעייז טצַאשרעטנוא ןעמ ,ייז ףיוא ןעמ טגירק ןעב
 םיקידצ יד טביול רוד רעדעי --- ךישעמ חבשי רודל רוד .טשינ ייז ןופ
 ןערעוו רעבָא ענידעבעל יד ,ענעברָאטשרַאפ יד ,רוד ןעגידרעירפ ןופ
 םילודג; זיא רַאפרעד ,גנוצעשגנירג טימ ,לוטיב טיִמ טלעדנַאהַאב
 'ר) .ןעבעל רעייז תעב םהייחבמ רתוי ,טיוט ןכָאנ ,"ןתתימב םיקידצ

 | .(רעװעסָאס רזעילא

 יד ןופ טיוט ןכָאנ -- 'םהייחבמ רתוי ןתתימב םיקידצ םילודג;
 ,גנופַאש רעייז טנעקרענָא טרעוו ,טלָאצעגּפָא טשרע ייז ןערעוו םיקידצ

 ,(ןילבולמ יבר) .תולדג ןוא העּפשה

 טפרַאדַאב ךָאד טָאה סע -- "םייח םיאורק ןתתימב םיקידצ;
 ? "םייח םיארקנ; ןהעטש

 עטיוט יד ,םיאורק ןתתימב םיקידצ :שוריפ רעד זיא סָאד ---
 ןעשנעמ עגידעבעל יד סָאװ ,םייח ,ךעלטיווק יד ןענעייל ייז ,םיקידצ

 .(רעװָאנישמַא מ"מ 'ר) .םירבק ערעייז ףיוא ןעגייל

 ןעגעו טדער רענייא ןעוו --- והער לא שיא 'ד יארי ורבדנ זָא
 יד ןופ ,תורות ,םיבוט םישעמ .,תוגהנתה יד ןעגעװ ,'ד יארי יד
 רעד םעד וצ וצ ךיז טרעה ,עמשיו 'ד בשקיו ,םימימת ןוא םיקידצ
 ןייז ןיא סָאד טביירשרַאפ ןוא ,וינפל ןורכז רפסב בתכיו ,ע"שבר
 םהיתותפשו --- ומש יבשוחלו 'ה יארי ,יד ןופ ןובשח ןפיוא ןורכז רפס
 .(רעזלעב םולש 'ר) .רבקב תובבוד

 (.ט .זט) 'הל לרוגה וילע הלע רשא ריעשהו

 ,טָאג וצ ךילרע ןוא םורפ ןייז וצ זיא לרוג ןייז סָאװ ,שנעמ רעד |
 ריעשהו .טיונ ןוא תוקחד ךַאבענ טדייל סנעטסרעמ רעד ,תאטח והשעוו



 201 י ר ח א

 דנוזעג זיא רע ,יחידמעי ,עשר רעד ,לזאזעל לרֹוגח וילע הלע רשא
 ,(רערוגידַאס בקעי םהרבא 'ר) .גָאט ןעטוג ַא טבעל ןוא קרַאטש ןוא

 טרעװ שנעמ רעדעי -- "הדמח ילכ םהל ןתינש לארשי ןיביבח;
 רעד ,ירלב ןיא קוליח רעד ;הרות ירבד וצ קשח טימ ןעריובעג
 םעד טצונרַאפ יתּפ רעד ןוא הרותה קשח םייב ךיז טלַאה תעדירב

 (רעקצָאק) .הזה םלוע ילבה ןוא תוואת רַאפ קשח

 (זט .זט) םתאמט ךותב םתא ןכושה

 עטסערג יד יװ רעגרע זיא תואג זַא ,היאר ַא זיא קוסּפ םעד ןופ
 ןליפא -- 'םתאמט ךותב םתא ןכושה, טהעטש םיאטח ייב .םיאטח
 ןעשיווצ ןעגעווטסעד ןופ טהור ,טגיניירמוארַאפ ןענייז ןעדיא יד ןעוו
 אל ותוא בבל בהחרו םיניע הבג, :טהעטש הוואג-לעב םייב .טָאג יז
 דחי רודל םילוכי אוהו ינא ןיא,; :ל"זח יד ףיורעד ןעגָאז ,"לכוא
 ןעמַאװצ ןעניואו טינ הוואג לעב ץטימ ןעק ת"ישה -- ?םלועב
 | ,(ט"שעב)

 ,טָאטש ַא ןיא טסַאגוצ ןעמוקעג לָאמַא זיא לארשי בהוא רעד
 םיתב-ילעב עדייב .תוינסכא ייװצ ןעװעג טיירג םהיא רַאפ ןענייז
 זינסבא-לעב ןייא .תונורסח ילעב ןעוועג ןענייז ,רעבָא תוינטכא יד ןופ
 ,טנענימָארּפ ,ךילטנערָא --- רעטייווצ רעד ,תוריבעב דושח ַא ןעוועג זיא
 רעד טָאה .הואג-לעב רעסיורג ַא רעבָא ,רשוע ןַא ןוא םימש"ארי
 הינסכַא רעד ןיא ךיז ןעריטרַאװק וצ טלהעוועגסיוא לארשי בהוא
 | ,תיבה-לעב ןעטשרע ם'נופ

 ןעבָאה ייז ,םידיסח יד רַאפ אלּפ רעסיורג ַא ןעוועג ךַאז יד זיא
 לָאז רע ,םהיא טגערפעג ןעבָאה ןוא ןייז גישמ טנעקעג טיִנ סָאד
 ןעריטרַאװק ןעלעװ רעסעב לָאז רע סָאד טמוק יװ ןערעלקרעד ייז
 רעדייא ,תוריבע ףיוא דושח ַא זיא סָאװ אינסכא-לעב ם'נופ זיוה ןיא
 ןוא תיבה-לעב רעכילטנערָא ןַא זיא סָאװ הינסכא-לעב ןופ זיוה ַא ןיא
 : טרעפטנעעגּפָא לארשי בהוא רעד ייז טָאה ,םימש-ארי

 ,דיא רעמורפ רעכילטנערָא ןַא זיא רע םגה ,הינסכא-לעב רעד ---
 רודל םילוכי אוהו ינא ןיא יכ, :טָאג טגָאז ,רעבָא הואג ןייז בילוצ
 ךיא בָאה ,טינ ץַאלּפ ןייק םהיא ייב טָאה ע"שבר רעד ביוא ,ונ ."דחי
 -רַאװק ךיא ואוו הינסכא-לעב םעד ייב .םהיא ייב ץַאלּפ ןייק טינ ךיוא
 ךותב םתא ןכושה, הרות יד טגָאז ,תוריבעב דושח ַא עקַאט זיא ,ךיז ריט
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 געמ ,היגסכא ןַא םהיא ייב טָאה ע"שבר רעד ןעוו זיא --- "םתאמט

 .י.הינסכא ןא םהיא ייב ןעבָאה יאדווא ןוא יאדווא ךיא

 (.ג .חי) ושעת אל ןענכ ץרא השעמכו םירצמ ץרא השעמכ

 ךָאד ןעהעטש תוריבע לייוו ,תוריבע ןייק טשינ ןעמ טניימ סָאד
 ןָאט געמ ןעמ סָאװ סָאד וליפא ןעמ טניימ סָאד רָאנ .שוריפב רעטייוו

 .םינענכ רעדָא םיירצמ יד יװ ןָאט וצ טשינ ריהז ןייז רהיא טלָאז

 ןעפָאלש טינ ןוא יוג ַא יװ ןעקנירט ,יוג ַא יװ ןעסע טינ טלָאז רהיא

 ,(תמא תפש) .יוג ַא יו

 (.ה .חי) םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא

 טעװ סָאװ שנעמ רעד לייוו ,"תמא , טכַאמ (וואוו ַא ןהָא) ?םתוא ,
 .(םירפא הנחמ לגד) .ןעבעל גנַאל רע טעװ ,םהב יחו ,תמאה ךרדב ןהעג

 הוצמ רעד ךרוד .שנעמ םעד תויח טיג הוצמ יד --- "םהב יחו
 ,(תמא תפש) .רעטנוזעג ַא ,רעגידעבעל ַא ,"יח, ַא שנעמ רעד טרעוו

 (ו .חי) ורשב ראש לכ לא שיא שיא
 ורשב ראש לכל ,ריהזו ריהז ןייז לָאז שנעמ רעדעי ,שיא שיא

 -רעפרעק ןיא ףוגה תאנה ןיא ןעזָאלנײרַא טינ ךיז לָאז רע ,וברקת אל
 -יפרעד םהיא סָאד טעװ ףוס-לכ-ףוס לייוו ,הורע תולגל .הוואת רעכיל
 ןוא דנוזעג ןייז ןעבָארגרעטנוא טעװ סע רָאנ ,עדנַאש וצ זיולב טינ ןער
 / .רעזנַאצ םייח 'ר) .עדריוו עכילשנעמ

 ןענייז שיט םורַא תעב לָאמנייא טָאה רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר

 ןעשַאוועג ךיז טָאה רע יו םעד ךָאנ םידיסח םלוע רעסיורג ַא ןעסעזעג
 ,איצומה תכרב ןעסעגרַאפ טָאה רע יוװ ךיז טכַאמעג ,"םכידי ואש, וצ

 "נעטעב טימ רע טָאה דנַאה ןיא רעסעמ ן'סימ טיורב סָאד גידנעטלַאה
 "התא ךורב; ,טגָאזעגרעביא לָאמ עכילטע ,םידיסח םלוע םוצ ןעגיוא עד

 ס'ניבר םעד טנעקעג טוג ןעבָאה עכלעוו םידיסח יד ."התא ךורב, ,ונ
 יבר רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןעבָאה תונווכ ענעגרָאברַאפ ןוא םיכרד
 יבר רעד טָאה אמתסמ רָאנ ,ןעסעגרַאפ טינ איצומחה הכרב יד טָאה

 -טנעעגּפָא טינ רָאג ןוא ליטש ןעסעזעג ייז ןענייז ,ייברעד הנווכ ַא סעפע

 : טרעפ



 3 | ירח א

 רעד טימ שיט ס'ניבר םוצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ןַאמרעגנוי ַא
 טַאהעג האנה סיורג טָאה תוגהנתה עשידיסח ןופ ן'קזוח'וצּפָא הנווכ
 םהיא לָאז ןעמ ךיז טעב יבר רעד יו ןהעזעג טָאה רע זַא .םעד ןופ
 טגָאזעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז רע טָאה איצומה תכרב ןענָאמרעד
 | ,איצומה הכרב יד ן'יבר םעד

 וצ טגָאזעג ןוא ןעפורעגוצ ל'ריאמ 'ר םהיא טָאה ןעסע ץ'כָאנ
 : םהיא

 ךימ טסָאה וד .קנַאד ַא גידלוש ריד ןיב ךיא ,ןַאמרעגנוי ---
 ,ןורכז ןעטוג ַא וטסָאה סיוא טזייוו'ס יו ,ןעוועג היחמ טושּפ

 טָאה --- םידיסח ס'ניבר םעד יװ ןורכז ןערעסעב ַא ,סיוועג --
 .טרעפטנעעגּפָא גיד הּפצוח רע

 -עגסיוא סעכ טימ ל'ריאמ 'ר יבר רעד טָאה --- ױזַא בוא ---
 רָאפ ,ןורכז לעב רעסיורג ַאזַא עקַאט טזיב וד זַא --- םהיא וצ ןעירש
 טימ טסבעל וד ןוא "תוירעה לע, הכרב יד ןעסעגרַאפ וטסָאה סָאװ
 / ... ןישודיקו הפוח ןהָא יורפ ןייד



 םישודק

 (.ב .טי) וארית ויבאו ומא שיא ,ינא שודק יכ ,ויהת םישודק

 ?ןעטשרע ן'טימ קוסּפ רעטייווצ רעד טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ

 .ןיבָאו ומא ,ה"בקה .םדָאב שי םיפתוש השלש ,ןעגָאז ל"זח יד ---

 .ףוג םעד רעטומ ןוא רעטָאפ .המשנ יד שנעמ םעד טיג ה"כקח

 רָאנ ,הרהזא ןושלב טינ ,"ויהת םישודק, ןעדיא יד וצ ה"בקה טגָאז

 שנעמ םעד ביג ךיא סָאװ המשנ יד ,יקלח דצמ ,החטבה ןושל ַא ןיא

 ארומ -- וארית ויבאו ומא שיא .ינא שודק יכ ,שודק יאדוב זיא

 רעייא סָאװ ףוג ן'רַאפ ,קלח ןעטייוצ ן'רַאפ רהיא טפרַאד ןעבָאה

 .(שודקה דוי) .ןעבעג ךייא ןעלעוו רעטומ ןוא רעטָאפ

 זַא ,טגָאזעג ןוא ץיבר רערדנסכלא םוצ ןעמוקעג לָאמַא זיא דיא ַא

 השלש? ןעגָאז ל"זח יד תויה .ע"שבר ן'טימ הרות-ןיד ַא טָאה רע

 רעטכָאט ַא טָאה רע יו ױזַא ,"ומאו ויבָא ,ה"בקה ,םדאב שי םיפתוש

 ןעגָאמרַאפ ,םירָא ןענייז ,בייוו ןייז טימ רע ,םיפתוש ייווצ יד ןוא

 רעכלעוו ,ה"בקה ,ףתוש רעטירד רעד זַא רע לי ,הטורּפ ןייק טינ

 רעסיורג ַא זיא רע זַא --- "בהזה ילֹו ףסכה יל,, טגָאז ןוא ךיז טמהירַאב

 ךיוא יװ ,ןדנ רַאפ דלעג ןייז רעטכָאט רעד ןעבעג רע לָאז ,רשוע

 .ןיאושינה ךרוצל
 "מָא יבר רערדנסכלא רעד םהיא טָאה -- טכערעג רהעז טזיב ---

 ,ךורע -ןחלש ןיא ןיד רע'שוריפב ַא ָאד רעבָא זיא'ס --- טרעפטנעעג

 רעד ןוא ןַאמירָא ןַא זיא רענייא ,תופתוש ַא ןעכַאמ ןעשנעמ ייווצ זַא

 הטורפב אנא; ןַאמירָא םוצ ןעגָאז רשוע רעד ןעק ,רשוע ןַא רעטייווצ

 סעציײלּפ יד ףיוא סיפ יד םענ הצע ןיימ רעבירעד זיא ."ךלגרב תנאו

 לארשיו ,ךיד ןעק ןעמ ואוו ךַאלטעטש ןוא טעטש יד רעביא העג ןוא

 ךרוצל ךיוא יװ ,ןדנ רַאפ דלעג גונעג ןעלמַאזנָא וטסעװ ,םישודק םע

 ,רעטכָאט ןייד רַאפ ,ןיאושינ

 ַא דיסח ַא םענייז ט'רסומ'עג לָאמַא טָאה ךלמילא 'ר יבר רעד
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 זיא עכלעוו ,רעטּכָאט ןייז הנותח טינ טּכָאמ רע סָאװרַאפ ,ברוקמ

 | .ןערהָאי יד ןיא לעדיימ ַא ןעוועג ןיוש
 ךיז דיסח רעד טָאה -- ןדנ רַאפ דלעג ןייק טינ בָאה ךיא --

 | .טגָאלקעג
 תובדנ ןעביילק וצ ןעמַאזוצ טלעוו רעד ףיוא סיױרַא ןעמ טרהָאפ ---

 ,ןדנ ַא רַאפ
 ןוא ארובה תדובע ןייז לטבמ לָאז ךיא ,םיכסמ זיא יבר רעד

 | ?טלעװ רעד ףיוא ןערהָאפמורַא

 םהיא טָאה -- םיכסמ טשינ רעדָא ,ָאי ןיב ךיא טסייה סָאװ ---
 :עשוריפב ַא זיא סע -- טרעפטנעעגּפָא גיסָארדרַאפ ךלמילא 'ר יבר רעד
 יואר זיא רעטכָאט ןייד ןעו ,'ךדכע ררחש הרגב ךתב; :ארמג

 ןעכַאמ הנותח ןוא ארובה תדובע ןֹופ ןעיײרפַאב ךיז וטסלָאז ,הּפוחל
 ! רעטכָאט ןייד

 טיירג סָאװ רענייא יו טקנוּפ --- "אימד אלוליה יבל אמלע יאה;,

 "ֵנַא עלַא ךָאד ןענייז ,ןישודק תעבט יד רעסיוא ,ןיאושנה יכרצ לכ וצ

 יד ךָאד ןעק ןישודק תעבט םעד ןהָא לייוו ,זָאלטרעװ תונכח ערעד

 געמ ןעשנעמ ןופ ןעבעל סָאד ןיא ױזַא ,ךכ .ןעמוקרָאפ טינ הנותח

 ןעסעגרַאפ טָאה רע ביוא זַא ,רהָאי גיצעביז טבעלעג ןעבָאה שנעמ ַא

 ,(םנוב 'ר יבר) .זָאלטרעװ ןעבעל ץנַאג ןייז זיא ,ןייז וצ שדקמ אפוג ךיז

 יקלא קלח רעזיולב ַא זיא שנעמ רעד זַא -- "ויהת םישודק;

 תילכת ןופ הגרדמ ַאזַא וצ ןעכיירגרעד שנעמ רעד סָאד ןעק יוװ ,לעממ

 ? שודק ַא ןייז וצ ,רומנה

 ךיז טלָאז רהיא ,"ויהת םישודק , ןעדיא יד וצ טגָאז ה"בקה ---

 טמוק השודק עצנַאג ןיימ לייו ,שודק יכ ,רשיה ךרדב ןייז גחנתמ

 ,לארשי יקלא רעד ןיב ךיא סָאװ ,םכיהלא 'ד ינא טָאװ םעד ךרוד רָאנ

 .(םירפא הנחמ לגד)

 ןופ הנוכ רקיע רעד זיא סָאד טָא -- "ויתוצמב ונשדק רשא;,
 שודק יכ ,ויהת םישודקא :םדָאה תאירב תילכת רעד ,הוצמ רעדעי
 ,(ןהכה קודצ 'ר) ."םכיהלא 'ה ינא

 יד ןייז וצ לבקמ ןייז טיירג טלָאז רהיא --- "ויהת םישודק;
 םעד ןיא ךייַא טירג דימת ןיב ךיא לייו ,ינא שודק יכ ,השודק
 ,(רעקצָאק) .ןעפלעה וצ
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 "וע םעד סָאד טרעגנירגרַאפ ,רשוע ןַא ןעטַאט ַא טָאה ןעמ זַא
 ךיז ןוא ןעטיײברַא רעװש ױזַא טינ ףרַאד רע ,ןהוז םעד ןופ הסנרּפ
 יזַא .ןייז וצ ךמוס ךיז ןעמעװ ףיוא טָאה רע לייוו ,ןעגנערטשנָא
 רָאנ טעװ רהיא ביוא ,"ויהת םישודק, ,ןעדיא יד וצ ה"בקה טגָאז
 .ןעמוקנָא גנירג ךייא סָאד טעװ ,השודק ןיא ןייז וצ קסוע ןעבױהנָא
 ,(רעווישטידרעב) .שודק ןיב עטַאט רעייא ךיא לייוו --- ?ינא שודק יכ,

 ביוא ,תווצמ ךס ַא ןייז םייקמ גָאט ן'כרוד ןעק שנעמ רעדעי
 טינ ,סעכ םעד ןעטלַאהנײא ,לשמל .ןוצר םעד ןעבָאה רָאנ לָאז רע
 ,תונציל ןוא םילטב םירבד ןייק ןעדער טינ ,ערה-ןושל ןייק ןעדער
 לָאז שנעמ ַא זַא ,םתשדקתהו .ערה'רצי ןופ ןוצר םעד ךופיהל ןָאט
 ןייז רהיא טעװ ,םישודק םתייהו ,םויו םוי לכב ןייז גהונ ױזַא ךיז
 ,(רעצינליגָאמ ריאמ לאיחי 'ר) .גילייה

 ןעכָאװ עכילטע טכַארברַאפ לָאמנײא טָאה "המלש תראפת, רעד

 "טע ןענייז םישודק תשרּפ תבש .דנַאלשטייד ןיא דָאב םירַאװ ַא ןיא

 רעד טימ שיט ס'ניבר םוצ ןעמוקעג ןעדיא עשטייד עכילטלעוו עכיל

 רעד טָאה .,ןעגָאז הרות ןוא תוגהנתה ס'ניבר ןופ ן'קזוח'וצּפָא הנווכ

 -עגנָא ןעבָאה ייז ןעוו ןוא הנווכ רעייז ןענַאטשרַאפ "המלש תראפת;

 : טגָאזעג ױזַא רע טָאה ,הרות ןעגָאז לָאז רע ן'יבר ןופ ןערעדָאפ ןביוה

 ,הרות יד זנוא טגָאז .םישודק תשרפ זיא תבש ןעגיטנייה ---

 םייב .םילילאה לא ונפת לא .וארית ויבאו ומא שיא .ויהת םישודק

 ךָאד זיא .םכיהלא 'ה ינא טגידנערַאפ טרעװ קוסּפ ןעדעי ןופ ףוס

 סָאד ןעגָאזרעביא טפרַאדַאב הרות יד טָאה סָאװ וצ ,השק גולפ ןיא

 ךָאד ןעבָאה םיקוסּפ יירד עלַא ? קוסּפ ןעדעי ןופ ףוס םייב עבלעז

 ינא; לָאמנייא טימ ןערעוװו טגידנערַאפ ןוא טגָאזעג ןעמַאזוצ טנעקעג
 ,"םכיהלא 'ה

 "רובצ, ַא רַאפ ט'נשרד סָאװ רעד זַא זמרמ ָאד זיא הרות יד רָאנ

 :ןעדיא ייב סעירָאגעטַאק יירד יד ןעבָאה וצ ןעניז ןיא בייוחמ זיא

 ןעגָאז ןשרד רעד לָאז םיקידצ יד ."םיעשר; ןוא ?םינוניב; ,"םיקידצ,

 סָאד ,גונעג ןוא "'ה ינא שודק יכ ,ויהת םישודק; ,ףרַאש ןוא ץרוק

 רע לָאז םינוניב יד וצ .ןחעטשרַאפ ןיילַא ןיוש ייז ןעלעוו עגירעביא

 טיה ,עמַאמ-עטַאט ךילרע טלַאה -- ?וארית ויבאו ומא שיא, :; ןעגָאז

 רע טָאה --- םיעשר יד ןוא ,"םכיהלא 'ד ינא; ןעגידנערַאפ ןוא תבש

 לָאז --- ןעדיא עשטייד עכילטע יד ףיוא ןעזיוועגנָא רעגניפ ַא טימ

 'ה ינַא ,טשינ ךיז ט'דמש ,"םילילאה לא ונפת לַא, ןעגָאז ןשרד רעד

 ...ןעדיא רַאפ ןערעוו טנעכעררַאפ רהיא טעװ ,םכיהלא
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 ,.ג ,טי) וארית ויבאו ומא שיא

 עטסָארּפ ןענייז ןרעטלע ענייד ןוא לודג שיא ןַא טזיב וד וליפא

 ,דובכ ייז ןעלייטוצ ןוא ןעבָאה ץרא ךרד ייז רַאפ וטסלָאז ,ןעשנעמ

 ,(ץיוורוה רשא 'יר)

 (.ד .טי) םכל ושעת אל הכסמ יהלאו

 ןעשנעב ןוא ןעשניוו ,םורפ םיצולּפ ןערעוו סָאװ ןעשנעמ ןַארַאפ

 יד טָאה ןעשנעמ עגיזָאד יד .ןעקנירט ייז תעב ת"ישה ןופ ןעמָאנ ןיא

 טינ ךייא טכַאמ -- "םכל ושעת אל הכסמ יהלא, :טגָאזרַאפ הרות

 םייב ןעשנעב ןוא ןעשניוו טלָאז רהיא ןעמָאנ סנעמעוו ןיא טָאג ןייק

 ,(רעקצָאק ל'דוד 'ר) .הקשמ ןעסיג

 (.אי .טי) ורקשת אלו ובנגת אל

 -ייצרַאפ .ןערָאװעג סָאד זיא טלעוו יד ךופה-םלוע ןַא רַאפ סָאװ

 ןעשיווצ .להוש ןיא רקש רעד ןוא סַאג ןיא ןעוועג תמא רעד זיא סנעט

 יז זַא .ואל -- ואל רעד ,ןה ןעוװעג ןה רעד זיא רחסמ ןיא םירחוס

 ,ץרַאה ןיא ךיז טּפַאלקעג ןעבָאה ןוא ןיירַא להוש ןיא ןעמוקעג ןענייז

 ןעוועג ןענייז ייז לייוו ,רקש ןעוועג סָאד זיא "ונלזג ,ונדגב ,ונמשָא;
 טינ ,ט'לזג'עג טינ ,טע'בנג'עג טינ ןעבָאה ייז ,לעיאר ןוא ךילרע

 ןעמ טרעה סַאג ןיא .ךופיהל טקנוּפ זיא ןעטייצ עגיטנייה .טרענגילעג

 ןעשנעמ עבלעז יד זַא ױעבָא ן'תונמאנ עשלַאפ ,אוש-תעובש ,רקש זיולב

 יז ןעגָאז ,"ונלזג ,ונדגב ,ונמשָא; ןעגָאז ןוא ןיירַא להוש ןיא ןעמוק

 .(רעווישטידרעב) .תמא ןעלופ םעד

 טשינ ןעמ רָאט ןעשנעמ ,ןערַאנ טשינ ןעמ ןעק ןעטשרעביוא םעד

 .(רענירבָאק השמ 'ר) .רַאנ ַא ןעמ טביילב ,ךיז ןעמ טרַאנ .ןערַאנ

 (זי .טי) ךבבלב ךיחא תא אנשת אל
 םידיסח ייווצ ןעסייהעג לָאמנייא טָאה רעניניטסָאג ריאמ לאיחי 'ר

 -ַאב ַא ןעלמַאזפיונוצ ךַאלטעטש ןוא טעטש רעביא ןערָאפסױרַא ענייז

 -רַאװ ַא וצ ןעמוקעג ייז ןענייז .דיסח ןעגי'דובכב ַא רַאפ הבדנ עדנעטייד

 ןעמָאנ ס'ניבר ןיא ןעטעבעג ןוא דיסח רעניניטסָאג ַא .ריבג רעוועש

 "עגקירוצ ןענייז ייז זַא .טגָאזעגּפָא ריבג רעד טָאה .הבדנ ערעסערג ַא
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 סורדרַאפ סיורג ןוא גנורעטיברַאפ טימ ייז ןעבָאה ,ןיניטסָאג ןייק ןעמוק
 טָאה .גנולדנַאה רעטכעלש ס'ריבג םעד ןעגעוו ן'יבר ן'רַאפ טדערעג
 :טגָאזעג רעניניטסָאג רעד ייז

 טָאד ,"ךבבלב ךיחא תא אנשת אל; ,טגָאז השודקה הרות יד ---
 ןייד טימ ,ריד רַאפ סָאד טלַאה ,ץרַאה טוג ַא טסָאה וד ביוא זַא ,טניימ
 ,ןעבָאה טנייפ טינ ןערעדנַא ןייק וטסרָאט ץרַאה טוג

 וטסלָאז ,ץרַאה טוג ַא טסָאה וד לייוו ,ךבבלב ךיחא תא אנשת אל
 ןעק סע לייוו ,ץרַאה טכעלש ַא טָאה סָאװ ,רבח ןייד ןעבָאה טנייפ טינ
 ןעועג רע טלָאװ ,ץרַאה ןייד טַאהעג טלָאװ רבח ןייד ןעוו זַא ,ןייז
 וטסלָאװ ,ץרַאה ןייז טַאהעג טסלָאװ ֹוד ןעוו ןוא ריד ןופ רעסעב ךָאנ
 ,(רעווארוק לאומש 'ר} .םהיא רַאפ רעגרע ךָאנ ןעוועג

 (.זי .טי) ךתימע תא חיכות חכוה

 "נעגייא ענייז טיול ,זיא רע יװ ,"ךתימע; סלַא רבח ןייד ףָארטש
 ןוא תודמ ענייד יו טול טשינ ,תודמ ןוא בצמ ןעגיטסייג ,ןעטפַאש
 ,(רעצינליגָאמ ריאמ לאיחי 'ר) .ןענייז ןעטפַאשנעגייא

 ,ןעפָארטש טסעוו וד זא רבח ןייד --- "ךתימע תא חיּכות חכוה,
 רע טעװ ,ןעפָארטש טסעוו וד זַא ןעדמערפ ַא ,ןעבָאה ביל ךיד רע טעוו

 / .(ןמלז רואינש 'ר) ! ןעבָאה טנייפ ךיד

 חיכות, ,טפָארטשעגנָא ךיז ןיילַא טסָאה וד יו םעדכָאנ --- ?חכוה ,

 תודלות) .ןעפָארטש ערעדנַא ןעמהענ טשרע ךיז וטסלָאז ,"ךתימע תא
 ,(ףסוי בקעי

 רבח ןייד ןעפָארטש טסעוװ ֹוד זַא -- "ךתימע תא חיכות חכוה;
 עטכעלש ןיא ןהעג אקווד טעװ רע רָאנ ,ןערעה טשינ ךיד טעוו רע ןוא
 ,"רוטת אלו םוקת אל, ,הרצ ַא ןיא ןעלַאפנײרַא עקַאט טעװ ןוא ןעגעוו
 זַא ןעפרַאורָאפ טינ םהיא טסלָאז .המקנ ןייק ןעבָאה טינ וטסלָאז
 תבהאוא .טגלָאֿפעג טשינ ךיד טָאה רע ןוא טנערָאװעג םהיא טסָאה וד
 ריד ןיא וטסלָאװ ,הרצ ַאזַא ךיד טפערט סע ןעװ -- ?ךומכ ךערל
 ןייק ןעבָאה טינ וטסלָאז ױזַא טקנוּפ ,המקנ ןייק טַאהעג טשינ ךיוא
 .(רענשטנעל ל?"מ 'ר) .רבח ןייד ןיא המקנ

 ,ןעפָארטש-טימ ןיילַא ךיז וטסלָאז ,רבח ןייד טסּפָארטש וד תעב -
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 ןייד ןופ אטח ם'ניא קלח ַא טסָאה וד ךיוא זַא ,וטסלָאז ןעסיוו לייוו
 אטח ןעצנַאג םעד ףױרַא טינ ףרַאװ --- "אטח וילע אשת אלו .רבח
 ,(תמא תפש) ,רבח ןייד ףיוא

 -ָאז:רסומ ןוא םיחיכומ ןייק טָאהעג ביל טינ טָאה ט"שעב רעד
 ט"שעב רעד טָאה ,"סאמת לַא ינב 'ד רסומ, ילשמ ןיא קוסּפ םעד .רעג
 ךיז טלעטש רע זַא ,חיכומ םעד סָאד טניימ ,'ד רסומ : טשטייטעג
 ,"סאמת לֵא ינב , ,גיטכיזרָאפ קרַאטש ןייז רע לָאז ,'ד רסומ ןעּפָארטש
 ירוכב ינב, םעד ן'סואימ'רַאפ טינ רע לָאז דייר-ףָארטש ענייז טימ זַא
 ,"לארשי

 סע טסניימ וד ןוא רסומ ןעמעוו וטסגָאז --- "סאמת לַא 'ד רסומ ,

 "עג םעד ,טנערָאװעג ןייז וטספרַאד ,ךילרע ןוא גיטכירפיוא תמאב

 ןע'סואימ רַאפ ןוא ןעגידיילַאב וצ ,ןייז וצ שייבמ טשינ ןעטּפָארטש

 ,((רענילָאטס רשָא 'ר) .ךילטנעפע םהיא

 טָאטשנָא -- "!הבוט ןיע !םדאה הב קבדיש הבוט ךרד וזיא,
 ןוא ןהעז רעסעב וטסלָאז ,רבח ןייד ףיוא תונורסח ןעכוז ןוא ןהעז וצ
 ,(רדנסכלאמ יבר) .תולעמ ענייז ןעכוז

 טימ טפָארטש דיגמ ַא יו לָאמנייא גידנערעה שודקה םשילעב רעד
 : טגָאזעג טָאה ,ןעדיא הדע ןַא דייר עגידרעייפ

 'ד ידבוע ןייק טינ ןענייז סָאװ ,ןעדיא ןעפָארטש טָאטשנָא --
 ץפיוא םחרמ טינ ךיז זיא רע סָאװ ,ע"שבר םעד רעסעב ףָארטש
 ,לארשי קלָאפ

 .ָאטינ זיא ארמג טַאלב ַא ןענרעל יו רפס-רסומ רערעסערג ןייק
 טפָארטש רע ןוא הריבע ןַא ןהעגַאב רבח ןייז טהעז רענייא ןעוו

 רבח ןייז טהעז רענייא ביוא ןעגעגַאד .הבהא ןמיס ַא סָאד זיא ,םהיא

 ַא סָאד זיא ,טשינ רָאג םהיא טגָאז ,טגייוושרַאפ רע ןוא הריבע ןַא ןָאט

 ןייז וצ הבהא ןופ להיפעג ןייק טשינ טָאה שנעמ רעד זַא ,רקש ןמיס
 ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) .רבח

 רעטסנעפ םייב לָאמנייא גידנעהעטש סטָאה רערימָאטישז באז 'ר

 ןהעג ןהוז ַא טימ רעטָאפ ַא יװ ,ןהעזעג ןוא סָאג ן'פיוא טקוקעגסיױורַא

 ןהוז ןייז ןעפורעגוצ רע טָאה .סיפ יד ןופ ןעלַאפ ןוא רוכיש ןעמַאזוצ
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 רע טָאה םירוכיש עדייב ףיוא גידנעזייוונָא ןוא ן'רעב לארשי 'ר

 א עא | ; טגָאזעג
 קרַאטש ןהוז םעד ןופ רעטָאפ םעד ןיב ךיא ,ןהוז ןיימ ,טסהעז --

 ! אנקמ

 טָאה רע סָאװ רעטָאפ ן'רוכיש םעד אנקמ טזיב ,וטסדער סָאװ ---
 ,רוכיש ַא ןהוז ַא

 רעד .אנקמ םהיא ךיא ןיב סיוועג ? םמותשנ ױזַא וטזיב סָאװ --
 ,הגרדמ עבלעזיד טכיירגרעד טָאה סָאװ ,ןהוז ַא ןעגיוצרעד טָאה רוכיש
 ןעשיווצ סָאװ ,ןהוז ַא טעװעדָאהעגסיוא בָאה ךיא ןוא רעטָאפ רעד יו
 - ...ךלהמ רעטייוו ץנַאג ַא זיא םהיא ןוא רימ

 (.חי .טי) רוטת אלו םוקת אל

 ריד ןעגעג טהעגַאב רבח ןייד ביוא ,רטונו םקונ ןייק טשינ ייז

 וד ךיוא .תולעמ ןיולב ,םָאקלופ טשינ ךיוא טזיב וד .,טכערמוא ןַא

 ןיד סטכעלש טסוט ,דױמב רעדָא גגושב .ןערעלעפ טּפָא טסכַאמ

 טסלָאז וד ,ןעלַאפנייא ןעד ריד סע טעװ --- ךומכ ךערל תבהאו ,רבח

 .((רעגרובשלעקינ עקלעמש 'ר) ? ןעמענ המקנ ריד ןיא ןיילַא

 (.חי .טי) ךומכ ךערל תבהאו

 ענייד ריד ייב טסייו וד שטָאכ ,ביל ךיז טסָאה וד יװ יױזַא
 יב טסהעז וד שטָאכ ,רבח ןייד ןעבָאה ביל וטסלָאז ױזַא ,תונורסח
 ,(ט"שעב) .תונורסח םהיא

 סָאװ ,עטכעלש סָאד (ער ןושלמ) ךערל ,ןעבָאה ביל טסלָאז ,תבהאו

 ןעטכַארטַאב טסעװ וד ןעוו לייו .טזיב וד יװ ,ךומכ ,טפערט ךיד
 "רעביא ךיז וטסעוו ,ןעגנולדנַאה ענייד ןיא ןעקוקניײרַא ןוא םישעמ ענייד
 םוחנ ר) .תוגהנתה ןייד טול ריד טמוק סטכעלש סָאד זַא ,ןעגייצ

 ,(רעלבָאנרעשט

 הרותב לודג ללכ הז אביקע 'ר רמא -- "ךומכ ךערל תבהאו,

 תודמ ,הרות יד ןייז םייקמ טימ טסטלַאה וד יו ןעסיוו וטסליװ .(י"שר)
 :רַאפ .טנעה ענייד ןיא ללכ ןעטסערג םעד וטסָאה ?םיבוט םישעמו
 תבהאו; ןופ הוצמ יד ןייז םייקמ ןייד טכיירג סע טייוו יו ,ךיז טכַארט
 ,(רעצישּפָאר ילתפנ 'ר) ."ךומכ ךערל

 וצ עביל ערעקרַאטש ַא ץרַאה ןיא ךיז ייב להיפ ךיא ןמז לכ
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 טייו ךָאנ ךיא ןיב ,סָאג ןיא דיא ןעדמערפ ַא וצ יװ ,רעדניק עניימ
 (רעװעלעל דוד 'ר) .תוקדצ ןופ

 םחרמ ךיז זיא שנעמ ַא טָאװ םעד ךרוד -- "ךומכ ךערל תבהאו,
 ינא .הרצ תע ןַא ןיא םיא טפלעה ןוא וקחד תעשב רבח ןייז ףיוא
 םיא טעװ טָאג ןוא םימשה ןמ ךיז ףיוא םימחר ררועמ רע זיא -- 'ד
 ,(רעװעסָאס ל"מר) .,ןעפלעה

 גולפ ןיא ךָאד זיא "ךומכ , טרָאװ סָאד -- "ךומכ ךערל תבהאו,

 ? גירביא
 רעד טימ ךיז טדיינשעצ שנעמ ַא זַא :שוריפ רעד זיא סָאד --

 ּפַאלק ןעקרַאטש ַא ןיײלַא ךיז טיג רעדָא ,רכא ןַא דנַאה רענעגייא

 ומצע , ךָאד זיא סע ?דנַאה רענעגייא ןייז אנוש ַא ןערעװו רע טעוו
  ףיד טוט סָאװ ,רבח ןייד ןעלדנַאהַאב וטספרַאד ױזַא טקנוּפ ,"ורשבו
 יאדװַא ךָאד טניימ "ךומכ ךערל תבהאו, רעד לייו ,סטכעלש לָאמַא
 וליפא רָאנ ,דניירפ ןייד זיא סָאװ םעד ןעבָאה ביל טסלָאז ,טשינ
 ךומכ ןעכָאה ביל םהיא וטסלָאז ,ייוו לָאמַא ריד טוט סָאװ שנעמ םעד
 ןעצרעמש ןײילַא ריד טפָא טפַאשרַאפ סָאװ ,דנַאה ענעגייא ןייד יו ---
 .רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .םירוסי ןוא

 עלַא טינ ןענייז ךפוג תבהאב יװ ױזַא ,?ןומכ ךערל תבהאו;
 ,טנעה יד יװ בושח רעמ זיא ּפָאק רעד .ךיילג שנעמ םייב םירבא

 דיא ַא ףרַאד ױזַא טקנוּפ .װ .א .א סיפ יד יװ רע'בושח ןעגיוא יד

 ןטקהו ,ולדג יפל לודגה -- ךֹרע ןייז טול דיא ןעדעי ןעבָאה ביל
 רעד ןיא ןענייז עכלעוו ,ןדמל ַא ,םימש ארי ַא ,קידצ ַא .ונטק יִפְל
 םעד ביל טָאה ןעמ יו ,ןעבָאה ביל ןעמ ףרַאד .ּפָאק ןופ הניחב
 ,(שודקה דוי) .ּפָאק םענעגייא

 -ַּפִא ןייז ןערָאי ענייז עלַא שנעמ ַא לָאמַא ןעק ,תוגרדמ ןינע ןיא
 רָאג טכירגרעד טָאה רע זַא ןעטכוד םהיא ךיז ןעק סע .טרַאנעג
 ןעטשרע םעד וליפא רע טָאה ןתמא ןיא רעבָא ,תוגרדמ עכיוה

 ַא רַאפ סָאװ ףיוא ןעסיוו ליוו שנעמ ַא ביוא ,טכיירגרעד טינ לעפַאטש
 תבהא, סָאמ רעד ךרוד ןעסיוו טכייל סָאד רע ןעק ,טהעטש רע הגרדמ
 לייוו ."ךומכ ךערל תבהאו; םעד ןייז םייקמ ןיא טציזַאב רע סָאװ "לארשי
 וצ ךילגעממוא ןיא סע .סנייא ןענייז לארשי:תכהא ןוא 'ד-תבהא
 תבהא ןהֶא 'ד תבהא ןיא הגרדמ עטסנעלק יד טכיירגרעד ןעבָאה

 ,(לארשי בהוא) ,לארשי
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 ,דניק ןייז טשוק רעטָאפ ַא יו טקרעמַאב לָאמַא טָאה ט"שעב רעד
 ןעטסגרע םעד ביל בָאה ךיא ,רימ ביולג :םהיא וצ טגָאזעג רע טָאה

 טינ ךיא שוק ךָאד ,דניק ןייד ביל טסָאה וד יװ רערעמ ךס ַא דיא
 טלַאהַאב הבהא ע'תמא זַא ,וטסלָאז ןעסיוו לייו ,ךילטנעפע דיא ןייק
 .ךילטנעפע ױזַא סױרַא טינ טזייוו ןוא ךיז ןיא שנעמ ַא

 טרָאװ ן'טימ .שירבח ןענעז סָאװ תויתוא יד ,"ךערל תבהאו,
 ַא ףכ רעד ךָאנ ,אַּפ ַא ןיע רעד ךָאנ ,ןיש ַא שיר רעד ךָאנ ,"ךער,
 א ןיא סָאװ ,רעד זַא ןמיס ַא סָאד זיא ."לפש, :סָאד טכַאמ ,דמל

 ןעק רעכלעזַא רָאנ ,דובכ ןייק ךָאנ טשינ ךיז טגָאי ןוא וינעו לפש
 םולש 'ר) ."ךומכ ךערל תנהאו , ןופ הוצמ יד ןייז םייקמ גיד'תמא

 .(רעזלעב

 ןייד טימ ןייז גהונ ךיז טסעװ וד יו ױזַא -- "ךערל תבהאו,

 גהונ ת"ישה ךיז טעװ ױזַא ,'ד ינא ,וד יוװ ױזַא טקנוּפ ,ךומכ ,רבח

 (רערוגידַאס בקשי םהרבא 'ר) !ריד טימ ןייז

 ןעבָאה טנייפ טינ לָאמניק ףרַאד תיטרּפ החגשהב ןימאמ רעד

 ןףעביולג רע ףרַאד סטכעלש םהיא טוט רע ןעוו וליפא ,רבח ןייז

 ליו סָאװ ,םעד ןופ טנַאה רעד ןיא ןעקעטש ַא יװ זיא רבח רעד זַא

 .(תודלות) .ןעגָאלש םהיא

 ,רעכסישפ םייב טסַאגוצ ןעוועג לָאמַא זיא רערימזוק עלַאקזחי 'ר
 '} טָאה םיצולּפ ,ןעמַאצ ןעריצַאּפש ןעגנַאגעג ייז ןענייז לָאמניײא
 םעד ןעגָארטעגרעטנוא ןוא עקשוּפ-קַאבַאט יד ןעמונעגסױרַא עלאקזחי
 .קַאבַאט קעמש ַא רעכסישּפ

 טפרַאדַאב ךיא בָאה טציא טקנוּפ זַא ,רהיא טסייוו ןענַאװ ןופ ---
 גנורעדנואוורַאפ טימ רעכסישּפ רעד םהיא טָאה -- ?קַאבַאט קעמש ַא
 ,טגערפעג

 'ר םהיא טָאה -- ןעשנעמ םייב טנַאה יד טסייוו ןענַאװ ןופ --
 יז קַאבַאט קעמש ַא ליװ זָאנ יד זַא -- טרעפטנעעגּפָא עלַאקזחי
 ןייא ןופ ןענייז עדייב לייוו רַאפרעד ?ןעגָארטרעטנוא רהיא סָאד לָאז
 טפַאשביל ןוא טייהנעבעגרעביא ,תודחא ע'תמא ןַארַאפ זיא'ס ןעוו .ףוג
 םעד טלהיפ רענייא ןוא ףוג ןייא יו טקנוּפ יז ןענייז ,וריבחל םדָא ןיב

 שינעפרעדַאב יד טלהיפ טנַאה יד יװ טקנופ ,תוכרטצה סנעטייווצ
 ,זָאנ רעד ןופ
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 ןעטלַאה ,תודחא ןיא ןעבעל ןעדיא ןעוו -- ךומכ ךעױל תבהאו
 עגיזָאד יד זַא ,הרותב לודג ללכ הז :אביקע 'ר רמא ,טגינײארַאפ ךיז
 (רעוועסאס ל"מר) .הרותה ןמ תווצמ ג"ירת יד ללוכ זיא הוצמ

 ,רעווישטידרעב ן'רַאפ ןעוועג לצנתמ ךיז לָאמַא טָאה ןַאמירָא ןַא
 םהיא ייב ןוא החלצה ןייק טינ רע טָאה ךיז טמענ רע סָאװ וצ זַא
 ,תוקחד סיורג טשרעה בוטש ןיא

 רעווישטידרעב רעד םהיא טָאה -- ןעגרָאמ ףיוא וצ טרַאװ --
 .טרעפטנעעג

 -מערפ ַא ןיב ךיא -- טגָאלקעג ךיז דיא רעד טָאה -- ,יבר ---
 םיהַא טייהנעגעלעג ַא ךיא בָאה טנייה ,טָאטש רעטייוו ַא ןופ רעד
 ךיא ןוא ןעלָאצַאב ןעפרַאד ךיא לעװ ןעגרָאמ ,םנחב ןערָאֿפ וצ

 .תואצוה רַאפ הטורּפ ןייק טינ גָאמרַאפ
 רעווישטידרעב רעד םהיא טָאה --- ?ןָאט ריד ךיא ןעק סָאװ ---

 ןיימ וצ טרעה ומש ךרבתי ארוב רעד -- טרעפטנעעגּפָא ץרַאה טימ

 רעגינעװ טינ ,רעצ ס'רבח ןיימ להיפ ךיא ןעו טלַאמעד רָאנ טענעג
 ןעמונעגניירַא ןוש ףךיא בָאה טגיה רַאפ .ןײלַא רעצילעב רעד יװ
 טעװ לעמיה ןיא רעד זַא ,רעצ ס'נדיא ןרעדנַא ןא ץרַאה ןיימ ןיא
 ןעגרָאמ ךיא לע ,רעצ ןייז טנייה להיפ ךיא סָאװ ,דיא םעד ןעפלעה
 טיונ ןוא תוקחד ןופ רעצ ןייד ןעמענוצניירַא ץרַאה גידייל ַא ןעבָאה
 ףעפלעה יאדווא ריד טעו ךרבתי םשה ןוא

 תויה ,דיגמ רעצינעשזָאק ןרָאט ךיז טגָאלקעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 רעד וַא ,רע ליוו ,הרות ןענרעל וצ לטבמ רע זיא ןמזה תודרט בילוצ

 הגרדמ  ַאזַא ןופ ןייז לָאז סע ןָאט וצ סָאװ ,ן'הצע םהיא לָאז יבר

 .ןענרעל הרות יו

 רעצינעשזָאק רעד םהיא טָאה -- ן'הצע ריד ךיא ןעק יאדוװַא ---

 ןעצנַאג ןטימ דיא ןעדעי ביל בָאה -- טרעפטנעעגּפָא דימו ףכית דיגמ

 ,טנרעלעג ןוא הלילו םמוי ןעסעזעג טסלָאװ וד יו טקנוּפ זיא ןעצרַאה

 ביִל טָאה דיא ןייא ביוא :טגָאזעג טָאה רעקסירט עלע'מחרבא 'ר
 הבהא לָאמ ייוצ סָאד זיא ,הבחא רע'תמא טימ םענייז רבח םעד
 רעד סָאד ןיא .(26) "היה, םש אירטמגב "הבהא , לָאמ ייווצ ןוא
 -פיוא תמא ןעוו -- ?'ה ינא ךומפ ךערל תבהאו , קוסּפ ם'נופ שוריּפ

 ייוצ יד ןופ טרעוװ ,ןעדיא ייווצ ןעמַאזוצ טדנינרַאפ הבהא עגיטכיר
 | ,ה"יוה םש רעד ןעדיא
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 סָאד זיא סע סָאװ סָאד זיא ,"דוי, תוא ם'נופ ןמיס רקיע רעד

 רעדנַא ןייק ןופרעד ןעק ןעמ ןוא תויתוא עלַא ןופ תוא עטסנעלק

 עשידיא סָאד ןמיס רעד טָא טריזירעטקַארַאכ .ןעכַאמ טשינ תוא

 רקיע רעד זיא ןוא טלעװ רעד ףיוא רעקלעפ יד ןעשיווצ ןעבעל
 (רענשטנעל ל"מ 'ר) .טייקשידיא ןעצנַאג ם'נופ ןכות

 טקעמש סָאד לייוו ,ןעמהירַאב טינ ןײלַא ךיז רָאט שנעמ ַא םגה

 "ַאב ךיז ןעמ געמ לארשי תבהא ןופ הדמ רעד טימ רעבָא ,תואג טימ

 ,לארשי בהוא) .הלעמ לש ןיד תיב ן'רַאפ וליפא ןעמהיר

 -- 'ה ינא ,ביל ךילרע תמא ךיז ןעבָאה ןעדיא .ייווצ זַא

 ,יבר רערדנסכלא) .ןעמענ ןיירַא םהיא ךיוא ןעלָאז ייז זַא ,טָאג טעב

 ,רעוװש רעײז זיא "ךומכ ךערל תבהאו, םעד ןייז וצ םייקמ
 ןעבעל ןיא תמאב טסליװ וד בוא *'ה ינא; ת"ישה רעבירעד טגָאז

 תפש) .ןעפלעה וצ טימ טיירג ריד ךיא ןיב ,יוויצ םעד ןערהיפכרוד

 ,(תמא
 הבהא ךרוד רָאנ --- "הרותב לודג ללכ הז ךומכ ךערל תבהאו;

 'ר) .חרות עצנַאג יד ןייז םייקמ ןעמ ןעק ןעטייווצ םוצ דיא ןייא ןופ
 ,(רעװָאנישמַא דוד בקעי

 םהיא זיא סע זַא ,טלהעצרעד טָאה רעועסאס בייל השמ 'ר

 יספרָאד ןופ סעומש ַא ןיא ךיז ןערעהוצנייא ןעמוקעגסיוא לָאמַא

 זָאלג ַא גידנעטלַאה רעיוּפ ןייא .הקשמ לעזעלג ַא ייב םירעיוּפ

 :ןעטייוצ םעד טגערפעג טָאה ,טנַאה ןיא הקשמ

 ? ביל ךימ טסָאה ---
 .ביל רהעז ךיד ךיא בָאה ,סיוועג ---

 !טלעפ רימ סָאװ וטסייו ,ביל ךימ טסָאה וד זַא --

 ןעגָאז וטסנָאק ױזַא יו ,טלעפ רימ סָאװ טשינ טסייוו וד זַא --

 ? ביל ךימ טסָאה וד זַא

 -- טנרעלעג סעומש ןעשירעיוּפ ןרוכיש בלַאה םעד ןופ ךיא בָאה

 ןעבָאה וצ ביל ,לארשי תבהא ע'תמא זַא -- טגָאזעג רעװעסָאס רעד טָאּה

 ןוא רבח םעד טלהעפ סע סָאװ סָאד ןעלהיפוצטימ טניימ ,רבה סעד

 ,תורצ ןוא ןעגָאטהעװ ענייז עלַא םהיא טימ ןעדיילוצטימ

 סָאװ ןעשנעמ ןַארַאפ -- "דיבעת אל ךרבחל ,ינס ךלעד המ;

 קסוע ןענייז .ףוג םענעגייא םעד (אנוש -- ינסד) אנוש ַא ןענייז
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 וטסלָאז רבח ןיד וצ ,"דיבעת אל ךרבחל  ,םיפוגס ןוא תינעתב
 וצ ןוא ןעסע וצ ןעבעג וטסלָאז רבח ןייד ,ןָאט טינ ױזַא רעבָא
 ,(םנוב 'ר יבר) .ןעקנירט

 ינב לש םהיתועד ךכ ,ןיוש םדָא ינב לש ןהיפוצרפ ןיאש םשכ,
 ןייז לבוס טסנָאק וד יו טקנוּפ זַא ,סָאד טניימ ."תווש ןניא םדָא
 לבוס ױזַא וטסלָאז ,ריד ןופ שרעדנַא סיוא ןעהעז סָאװ ןעשנעמ

 ןעגנוניימ ענייד ןופ שרעדנַא ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ןופ ןעגנוניימ ןייז

 .(רעקצָאק)

 הדמ עטכעלש ַא רַאפ סָאװ -- "דיבעת אל ךרבחל ,ךל ינסד המ,
 ,ץרא ךרדב ןהו אימשד ילימב ןה ,רבח ןייד ייב ןהעז טסעוו וד
 (רעוװעסאס ל"מר) .ןָאט טינ סָאד וטסלָאז ,דיבעת אל

 ךיז ףױא טָאה רע תמחמ סטכעלש ןופ ךיז טיה שנעמ ַא זַא
 ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) .הדמ עטוג ַא ךיוא סָאד זיא ,תונמחר

 טסעװ ןד יוװ ןוא ןייז טסעוװ וד ואוו -- "ךומכ ךערל תבהאו,
 ךלמילא 'ר) .ריד טימ ןייז טָאג ךיא לע ױזַא ,'ה ינא ,ןייז גהונ ךיז

 .(רעקסישזדָארג

 רומג עשר םייב וליפא -- ?תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד יוהו,
 ןעגיזָאד ןופ דנורג ן'פיוא .טכעלש טינ זיא סָאװ ?סעּפע, ךיז טניפעג

 ןמחנ 'ר) .תוכז ףכל ןייז ןד עשר ןעטסגרע םעד וטספרַאד ,"סעּפע,

 ,(רעװַאלצַארב

 (גכ .טי) םילרע םכל היהי םינש שלש
 ךיוא זיא ,םיוב ַא ןעגעוו ןערָאװעג טגָאזעג זיא סָאװ קוסּפ רעד

 ,רָאי ירד זיב ,םינש שלש .הדשה ץע םדָאה יכ .שנעמ ן'פיוא לח
 ,דניק עגנוי סָאד ,עלעמייב עגנוי סָאד רהיא טלָאז ,םילרע םכל היהי
 -ייב סָאד ןעוו ,תיעיברה הנשבו .ןענרעל טימ ןעגיטסעלַאב ליפוצ טינ
 גָאט רעדעי לָאז ,וירפ לכ היהי, ,גנוי ךָאנ זיא דניק סָאד ,עלעמ
 הרות יד דניק ןטימ ןענרעל ,'דל שדק .רַאבטכורפ ןייז דניק ןופ
 -תאריו הרותב "םייח ץע ןַא ןעסקַאװסיױא לָאז רע ידכ ,השודקה
 ,(רעגייא עלע'מהרבא 'ר) .םימש

 ,רבח ןייז ןעשנעב ליוװ רענייא ביוא ,"רבג ךרובי ןכ יכ הנה;
 רע טעװ ,םימש-ארי ַא ןייז לָאז רע ,,ה ארי ,ןעשנעב םהיא רע לָאז
 / .שודקח דוי) .בוט לכ טימ ןייז טשנעבעג אליממ
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 (וכ .טי) םדה לע ולכאת אל

 רקיע ןייז לייוו ,"םד , שנעמ ןופ ןעמָאנ םצע רעד ךָאד זיא עודיכ

 ,םלוע יקולא םוצ ללּפתמ זיא רע ביוא רעבירעד .,טולב ןייז זיא תויח

 רעבָא רע זיא .?םדָא  טרעוו ןעמָאנ ןייז ןוא "א, ןַא וצ םהיא טמוק

 ."םד , ןעמָאנ ןייז יב רע טביילב ,םלוע יקולא םוצ ללּפתמ טינ

 טינ טסלָאז ,"םדה לע ולכאת אל, הרות יד זנוא טגָאז סָאד טָא זיא

 דיגמה) ."םד , ןעמָאנ םעד גידנעגָאוש .ןענעװַאד ן'רַאפ ןעסע

 ,(שטירזעממ

 ןצמק א ,דיגנ ַא ט'רסומ'עג לָאמַא טָאה רעווישטידרעב רעד
 עטסערג יד ןופ ענייא זיא עכלעוו ,הקדצ ןייק טינ טיג רע סָאװרַאפ
 .םיאטח עטסרעווש יד ףיוא רּפכמ זיא סָאװ תווצמ

 רעד טָאה -- "הליפת, -- לעטימ רערעגיליב ַא בָאה ךיא --
 ,"ןברק םוקמב הליפת , שוריפב טהעטש סע -- טרעפטנעעגּפָא ןצמק
 טלעפרַאפ טינ לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא ןוא ּפָא גידנעטש ךיא טיה סָאד
 .ןענעװַאד וצ

 -ידרעב רעד םהיא טָאה -- !תֹועט ןעסיורג ַא טסכַאמ וד --
 עד רָאנ טניימ "ןברק םוקמב הליפת, -- טרעפטנעעגּפָא רעווישט
 רַאפ טכַארבעג ןערעװ עכלעוו ,הבוח תוגברק ןעגעגַאד ,דימת ןברק
 ןעזיולב ןטימ ן'רטּפ'ּפָא טינ ןיטולחל ןעמ ןעק ,םיאטח ענעגנַאגַאב
 טזיב -- .קורּפ הקדצב ךאטח , טגָאזעג טרעװ ףיורעד .ןענעװַאד
 טינ ,הקדצ טימ ןעזילסיוא םיאטח ענייד טספרַאד ןוא בוח לעב ַא
 .ןענעוַאד טימ

 (בל .טי) ןקז ינּפ תרדהו
 -עג רעד ,םכח רעד טָאה סנעטסרעמ ."המכח הנקש הז ןקז

 ןהעז טסעװ וד זַא .םינּפ תרדה ַא שנעמ רעלעדײא ןוא רעטנרעל
 םיִנּפ סנשנעמ ַא ףיוא גיטנעק זיא ,טייקלעדייא ,טײקמַאזרעלעג ,המכח
 ,(םירפא הנחמ לגד) ."ןקז ינּפ תרדהו, --



 רומא .

 (.א .אכ) םינחכה לא רומא

 קלָאפ סָאד ןעּפָארטש סָאװ ,רעגָאזרסומ יד ,םיחיכומ יד גָאז
 יז ,"וימעב אמטי אל שפנל , ןייז וצ בטומל ריזחמ ייז קעווצ ןטימ
 טנעביהעגפיוא טימ ןהעגמורַא ןוא ןעטלַאה סיורג טשינ ךיז ןעלָאז
 ,קלָאפ סָאד ן'רסומ ייז סָאװ םעד בילוצ זַא ,קלָאפ ןעשיווצ ּפעק
 ,ןיירמוא זיא -- אמט ,תונהנתה ַאזַא ,קלָאפ ןופ רעכעה ייז ןעחעטש
 .(רעשטירזעמ רעב 'ר) .גידריוומוא

 -יוג ןיא ס ןעוו ןוא ףרַאד'מ ןעװ ,ן'רסומ טסגעמ ,"'ה רסומ,
 ץ'סואימ רַאפ טיג וטסלָאז רעבָא רעדניק עניימ ,"סאמת לא ינב , .גיט
 ,(ט"שעב) .תוערה לכ ייז ףיוא ןעדערסיוא ןוא

 טושק , סױרַא ןענרעל ל"זח יד ןענַאװ ןופ -- ?ושוקו וששוקתח,
 וריסה, :תובית ישאר יד ןעכַאמ ,םירחא טושק ךכ רחאו ךמצע
 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) ."םירחאל ושוקי רדהו ,םיצרש לש הפוק הלחת

 בוא רעירפ העז ,םישעמ ס'רבח ןייד טינ ןעלעפעג ריד בוא
 ,((רעוועסאס ל"מר) .רענעש ןוא רעגיטרַאפטכער ןענייז םישעמ ענייד

 םיעשר ךרד רעד -- "הלס קדצ רבדמ רקש ,בוטמ ער יתבהָא;,
 ןעטוג םייב סטכעלש ןעכוז ןוא עטוג סָאד ןעבָאה וצ םגייפ זיא
 אפוג ךיז ףיוא טינ רעֶבָא יז ןעהעז ,טכעלש ייז ןענייז ןיילַא םגה
 .תונורסח זולב קידצ םייב יײז ןעהעז ןעגעגַאד ,ןורסח םוש ןייק
 רעכיל בָאה'כ ,"בוטמ ער יתבהא , :טגָאזעג ךלמה דוד סָאד טָאה
 םעד ןופ רעדייא ,"הלס קדצ רבדמ רקש; .,ןעטוג ם'נופ עטכעלש סָאד
 תמא ןוא רעכילרע רעד ,רעטכערעג רעד זיא רע זַא ,ט'הנעט סָאװ
 זיא רע סָאװ םענייז ןוױסח ןעסיורג םעד טינ טהעז רע ןוא רעגָאז
 (רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .םירקש רבוד ַא
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 ןל המ, .ע'שבר רעד ט'הנעט עשר םוצ ,םיהלא רמא עשרלו

 ,ןעצעזעג עניימ שנעמ םעד ןעלהעצרעד וצ וטסָאה סָאװ 7? יקח רפסל

 "הרותה תירב  ןיימ םורַא טסגָארט ןוא "ךיפ ילע יתירב אשתו,

 .ץעזעג ןוא הרות ןופ ןעמָאנ ןיא טסדער וד ןוא ליומ ןייד ףיוא

 ךָאד וטסָאה תמאב -- "ךירחא ירבד ךלשתו רסומ תאנש התאו,

 ןיא וטסרעדילש ןעצעזעג עניימ ןוא הרות ןיימ ןוא רסומ טנייפ

 -- ךקלח םיפאנמ םעו ,ומע ץרתו בנג תיאר םא .טנורגרעטניה

 ײטלוה ַא טימ ,רקפומ ַא טימ ,בנג ַא טימ טספיול וד ןעוו וטסהעז

 ןעבעל גיד'רקפה ןיימעג ַא וצ ,ןענע'בנג וצ וצ ייז טסדער וד ןוא

 .עבַאגפיוא ןייד זיא סָאד ,קלח ןייד זיא סָאד טָא -- "ךקלח, --

 ,סטכעלש ןעדער וצ טקישעג וטסלָאװ ליומ ןייד --- "הערב תחלש ךיּפ ,

 וטסלָאװ גנוצ ןייד ,"המרמ דימצת ךנושלו, ,תוליכר ,ערה ןושל

 טסלָאװ וד ןעוו "תישע הלא , .אוש תעובש ,טייקשלַאפ טימ טדימשעג

 זיא סָאד .ןעגיושעג ךיא טלָאװ אלימ -- "תשרחהו, ןָאטעג סָאד

 .ןעבעל ןייד זיא סָאד ,עיסימ ןייד ךָאד

 .ןייד רַאפ ךימ טסָאה וד רעבָא ןעוו ,"ךומכ היהא תויה תימד,

 טסדער וד ,עמָאנ ןיימ ןיא טשרמולכמ טסדער וד ,ןעמונעג רבח

 ,"ךחיכוא , ,ערעדנַא טסּפָארטש וד ,רסומ ןעגעוו ,תווצמו הרות ןעגעוו

 רַאפרעד טָא ,"ךיניעל הכרעאו, רסומ לעב ַא ןערָאװעג טסיב וד

 ףעקנעש טינ ריד ךיא לעװ סָאד טָא ןערעװ טפָארטשַאב וטסעוו

 .(רענילרַאק ןרהא 'ר)

 רבד ףוס רמאנש ,ןיעמשנ וירבד םימש תארי וב שיש ימ לכ ,

 ל"זח רמאמ רעד ךָאד זיא גולפ ןיא ,"ארי םיהלאה תא ,עמשנ לכה

 ןעשנעמ ןעגָאז םיארי ןוא םיקידצ עסיורג ךָאד רימ ןעהעז ,השק

 .רעסעב טשינ רָאג ןערעוו ייז ןוא רסומ

 זַא ,"עמשנ לכה רבד ףוס, ןערעה זנוא ןעזָאל ל"זח יד ---

 ןעגנירד ,שנעמ ןעגיטכירפיוא ךילרע ןַא ןופ ןעמוק סָאװ רסומ ירבד

 ןעלעוו ,טנעמָאמ ן'ףיוא טינ ייז ןעקריוו ,שנעמ ןופ ץרַאה ם'ניא ןיײרַא

 ףיוא הלועּפ ןייק טינ ייז ןעבָאה ,הבושת וצ ןעגנערב רעטעּפש ייז

 .רבח ן'פיוא ןעקריוו ייז ןוא רבח ןייז וצ ייז רע טלהעצרעד ,םהיא

 -ףוס ןעזומ םימש-ארי ן'תמא ןַא ןופ רסומ ירבד זַא ,זיא ףוס רעד

 קודצ 'ר) .קעװצ רעייז ןעכיירגרעד ןוא ןערעוו טרעהעג ףוסילכ

 .(ןהכה

 סטכעלש טוט סָאװ ,םעד ןופ עבט יד ןיוש זיא סע ,"ער תבחא;

 סטוג טוט סָאװ םעד ףיוא םיאטח ןעכוז לָאז רע ,"רקש בוטמ,
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 -ץרפ לריאמ 'ר) .םירקש ירובד ןעטכַארטסױא םהיא ףיוא ןוא
 ,(רענַאלשימ

 ןוא טגיליהעג ךיז טסָאה וד יװ םעד ךָאנ ,,םישודק ירחא;

 וד סָאװ הגרדמ ַא וצ טכיירגרעד טסָאה וד זַא ,רעכיז ךיז ייב טזיב

 -ֹּפָא טינ ריד ןעק רעט'רסומ'עג רעד ןוא ערעדנַא ן'רסומ טסנָאק

 ןעגָאז וטסגעמ טלָאמעד טשרע ,רומא -- "ךמצע טושק, ןערעפטנע

 ,(ץיוורוה רשָא 'ר) .רסומ

 -םיוא יד .(י"שר) ."םינטקה לע םילודג ריהזהל ,תרמאו רומאא
 רעכיוה ןייז ןופ ןערעדינוצרעטנורַא זיא גיהנמ ןופ ,לודג ןופ עבַאג
 יד טגרָאװ .ןייז וצ ךירדמ ןוא ןענרעל וצ ייז ןעסַאמ יד וצ הגרדמ
 ךיז ןעזָאלּפָארַא ןעלעו ייז ןעו זַא ,םיגיהנמ יד ,םילודג יד ,הרות
 ןוא םישעמ ערעייז ןופ ןענרעלּפָא טשינ ךיז ייז ןעלָאז ,ןעסַאמ יד וצ
 וצ ,ךיז ֹוצ ןעסַאמ יד ןעביוהפיוא ןעלָאז רָאנ ,ייז טימ ןעביילברַאפ

 .(רעוועסאס .ל"מר) .הגרדמ רעייז ןופ טייקכיוה רעד

 -עייז ןעגָאזנָא ןעלָאז ייז ,םהילא תרמאו ,םינהכ יד גָאז ,רומא
  ףעדער רעייז טימ ליומ ןטימ ,רוביד ןטימ זַא ,רעדניק סדניק ער
 (רעווישטידרעב) .ןעכַאמ אמט טינ ךיז ייז ןעלָאז ,אמטי אל

 (.א .אכ) וימעב אמטי אל שפנל

 רע ביוא זַא ,רודה קידצ םעד ריהזמ זיא השודקה הֹרות יד
 -ליואו ןצ ידכ ןוא תונציל ןוא תוצירּפ ןופ רוד ַא ןיא ןעבעל טעוװ
 םהיא ףיוא ןעגָאז טינ לָאז ןעמ טייצ ןייז ןיא ןעשנעמ יד ןעלעפעג
 ןערעװ טרעהעג טינ ןעלעוו דייר ענייז ןוא הטוש ַא זיא רע זַא
 -רבד ַא ןעגָאזכָאנ ןוא רודה ינציל יד ןָאטכָאנ ןעװאורּפ רע טעװ
 טנערָאװ ."רודח ןועב שפתנ קידצ, ,ןעגָאז ל"זח יד יװ ,ןוצל
 ךיז לָאז קידצ רעד ."וימעב אמטי אל שפנל , ,הרות יד רעבירעד
 .לשכנ זיא םע-ומה רעד סָאװ דייר יד טימ ןעכַאמ אמטמ טינ
 ןוא םיכרד עטכעלש ,תוגהנתה ערעייז ןעגלָאפכָאנ טינ לָאז רע
 וליפא ,'שיא ןיאש םוקמבק ןעקנעדעג רע לָאז דימת .תונציל
 ןעבײלברַאפ וצ ןעימַאב ךיז קידצ רעד לָאז ,"שיא תויהל לדתשח;,
 -ייה ןעטלַאה ,גי'דובכב ,גידריוו ,ןעטלַאהעגסױא ,שנעמ-רעטסומ ַא
 (םירפא הנחמ לגד) .עיציזַאּפ ןוא ליומ ןייז גיל

 סלַא ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא עקלעמש 'ה יבר רעד ןעוו
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 ט'נשרד'עג םיתבש עכילטע עטשרע יד רע טָאה ,בר רעגרובשלעקינ

 "טלעוו ןיא תואיקב סיורג ןעזיװעגסױרַא ןוא "םלועה תמכח, ןעגעוו
 "ינ יד רַאפ האילּפ עסיורג ַא ןעוװעג סָאד זיא ,ןעשינעטנעק עכיל

 טָאה םיברוקמ עטנָאנ רָאג יד ןופ רענייא ןוא ןעדיא רעגרובשלעק

 : טגערפעג טהיא
 ךייא ןופ ןעטרַאװרעד ןעדיא רעגרובשלעקינ יד ,ןכתיחה -- |

 יז רַאפ רָאג רהיא טלַאה ףוסל ,רסומ ,לופלּפ ,הרות ,ןערעה וצ

 ? ןעסיוו ןוא המכח עכילטלעוװולַא ןעגעוו סעיצקעל

 'ר יבר רעד םהיא טָאה -- טגָאזעג טָאה ךלמה המלש ---

 עמוש שיאמ ,םכח תרעג עומשל בֹוט, טרעפטנעעגּפָא עקלעמש
 עומשלמ, ןהעטש טפרַאדַאב ךָאד טָאה ,קודקד יּפ לע ,"םיליסב ריש
 ןערעה וצ רעסעב זיא סע :יױװַא שוריּפ רעד זיא ,"םיליסכ ריש
 ַאזַא ןופ ,שיאמ .החכותו רסומ ירבד ,םכח ַא ןופ יירשעג סָאד

 ןוא םלועה תומכח עבש יד ןעק ןוא טהעטשרַאפ סָאװ םכחידימלת
 ,םיליסכ ריש ייז ןענייז הרותה תמכח יבגל זַא ,טסייו רע

 תומכח עבשב העידי םוש ןייק טינ טָאה סָאװ םכח-דימלת רעד
 טַאהעג טלָאװ רע ןעוו זַא ,ןעשנעמ ןעגָאז ,ייז ןעגעג טדער ןוא םלועה
 רעבָא רעד .טדערעג שרעדנַא רע טלָאװ ןעסיוו ךילטלעוו ןיא העידי ַא
 -עטנעק ענייז טזייוו רע ןוא םלועה תומכח עבשב יקב ַא זיא סָאװ
 טהעטש הרותה תמכח זַא -- תומכח עכילטלעוו יד ןופ עקַאט ןעשינ

 תומכח עלַא יו רעסערג ןֹוא רעכײרסטלַאהניא ,רעפיט זיא ,רעכעה
 טינ םהיא ןעק ןעמ ןלטב ןייק רַאפ טשינ םהיא ןעמ טלַאה ,םלועה
 רעכיג ךיז ןעמ טרעה דייר ענייז וצ ןוא ןעכַאמ לטבמ גנירג יױזַא
 .וצ

 אל/ ,טגידניזעג ןעבָאה טינ לֶאי שנעמ ַא ליפיו -- שפנל

 ַא ןיב ךיא :ןעגָאז ןוא ןייז שאיימ טינ ךיז ןעמ לָאז ,"וימעב אמטי
 .קירוצ ףיוא ןעסָאלשרַאפ ןעגעװ עלַא ןיוש ןענייז רימ רַאפ ,עשר

 ןייק רַאפ טינ ןיילַא ךיז ךַאמ -- "ךמצע ינפב עשר יהת לא;
 ךוד םעד ףיוא קירוצ ךיז רעק ,הבושת וט .רעגידניז םענעלַאפרַאפ
 (רעזנַאצ םייח 'ר) .ןייז ?חומ ריד טעוװ ת"ישה ןוא רשיה

 יױבוע ןעפורעג הריבע ילעב טָאה רעקולַאמ בייל שריה 'ר

 ןענייז ייז ,שוריּפ רעד זיא ,טגָאזעג רע טָאה ,הריבע ילעב .הריבע

 רעבָא יד .ןָאט וצ טינ רעדָא ַָאי ,תוריבע יד רעביא םילשומ יד
 םילשומ ןייק ,"םילעב; ןייק טינ ןענייז ,תוריבע רדסכ ןעוט סָאװ
 .הריבע ירבוע ןענייז ייז רָאנ ,תוריבע ערעייז רעביא
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 שנעמ רעד ױזַא טרעטיב ןוא טגָאלק סָאװ --- "םדא ןנואתי המ
 ,ןעבעל עצנַאג סָאד ךָאד זיא סָאד ,"יח, ,הוצמ ַא ןָאט טהעג רע ןעוו
 -- ויאטח לע רבג ,"ונימי ךרואו ונייח םה יכ; :ןעגָאז רימ יװ
 יב ךיז טנערבעצ ,הריבע ןַא ןָאט טהעג שנעמ רעד רעבָא ןעוו
 . סיורג טימ הריבע רעד וצ טהעג רע ןוא הוואת עגידרעייפ ַאזַא טהיא
 (רענישזיר לארשי 'ר) .טייהנעדירפוצ ןוא החמש

 ,ףלַא רעטדערעגסױרַא-טינ ַא ָאד זיא "אטח, טרָאװ ם'ניא
 -רַאפ רע ,הריבע ןַא טוט שנעמ רעד ןעוו וליפא זַא ,זמר ַא סָאד זיא
 ע"שבר רעד ןעגעװטסעדנופ זיא ,"םלוע לש ופולא; םעד טסעג

 םורָאװ .אטח טרָאװ ם'ניא 'ףלא; יד יװ םהיא ןיא ןעטלַאהַאב |
 טינ הריבע ןייק וליפא שנעמ רעד ןעק ,םלוע לש ופולא םעד ןהָא
 (רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .ןָאט

 םייב תובשחמ ערעייז לייוו --- "םיתמ םייורק םהייחב םיעשר,

 -ןצנײרַא האנה רעמ סָאװ טימ ןעמונרַאפ סנעטסרעמ ןענייז ןעבעל

 טינ ןעבָאה ייז .ףוגה תוואת רעייז ןעגיטעז ןוא הזה םלועב ןעּפַאכ

 ןייק ךיז ןיא רַאפרעד טינ ןעגָאמרַאפ ןוא אבה םלועב הנומא ןייק !

 ףוטח לוכאו ףוטח; ןיא טהעטשַאב ןעבעל רקיע רעייז ,תויח ץוצינ

 סע ואוו טרָאד ,עודי ךָאד ןיא סָאד ןוא ."תומנ רחמ יכ .התשו

 קודצ 'ר) .שנעמ רעד זיא טרָאד ,שנעמ ם'נופ הבשחמ יד זיא

 ,(ןהכה

 סָאװ ךאלמ ןעצנַאג ןייק ןהעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא/
 ןָאטעג טרעװ סָאװ ,הריבע ןַא ןופ ןערעװ ןעפַאשַאב טלָאזעג טָאה
 ,םימומ ילעב דימת ןענייז םיכאלמ עגיזָאד יד .ןימאמ ַא דיא ַא ןופ
 ,טנַאה ַא םענייא ,ּפָאק ַא טלעפ םענייא .רבא ןייא ייז טלעפ סע
 טרעװ ןימאמ ַא דיא ַא ןעו לייו ,גיוא ןַא םענייא ,סופ ַא םענייא
 טצפיז ,רעצ סיורג ןוא ,הטרח ףכית רע טָאה ,הריבע ןַא ןיא לשכנ
 הטרח ,ןעצפיז עגיזָאד יד ןופ .בלה-תרבש סיורג טָאה ןוא ךַאבענ
 ןופ םירבא עצנַאג ןעכָארבעגּפָא ןערעװ ,שינעכערבעציץרַאה ןוא
 .ןימאמ ַא דיא ַא ןופ ןָאטעג ,הרבע רעד ךרוד םיכאלמ ענעפַאשַאב יד
 | ,(אשוז 'ר יבר)

 -צָאק רעד ייז טָאה טיילעגנוי עכילטע טימ לָאמַא .גידנעסעומש
 ןעמ תמחמ טינ ,ןעגידניז טינ טלָאז רהיא ,ליוו ךיא, :טגָאזעג רעק
 .ןעגידניז םוצ ןעבָאה טינ טייצ ןייק טלָאז רהיא רָאנ ,טשינ רָאט
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 (ד .אכ) וימעב לעב אמטי אל

 ,אמטי אל ,גיהנמ ַא ,שאר תניחבב "לעב, ַא זיא סָאװ רעד
 ךיא .םשהילוליח ןייק וצ ןעגנערב טינ ןייז רהזנ קרַאטש רע לָאז
 לָאז ,רוביצ ן'פיוא קערש עטסיזמוא ןייק ןעפרַאװנָא טינ רע לָאז
 -ירטרעביא טימ תואישנ ןייז ןערהיפ ןוא ןעטלַאה סיורג טיג ךיז
 ,רעװעשטָאלז לכימ לאיחי 'ר) .קלָאפ ןעשיווצ טייקגנערטש רענעב

 טרעוו ,קסעתמ ךיז זיא שנעמ ַא סָאװ טימ --- "לעב אמטי אל;
 -לעב ,הדשה-לעב ,תיבהילעב יו רעגייטש ַא ,"לעב, ןעפורעג רע
 -לעב, ןעפורעג "רובצ חילש, ַא ךיוא טרעוו יװַא .המודכו החמש
 "לעב רעד זַא ,'לעב אמט' אל; :הרות יד זנוא טגָאז ."הליפת
 -ימ סָאד טימ ןעגיניירמוארַאפ טינ ךיז ןענעװַאד םייב לָאז הליפת
 ןענעװַאד טעװ רע ןעװ ,"וימעב; ,הוואג ןופ ,ן'סואימ ןופ עט'סוא
 זַא הלחהל .ןהעש ןענעװַאד טעװ רע טָאװ םעד ךרוד קלָאּפ ן' רַאפ
 להק הבשחמ ןיא ןעבָאה רע לָאז ,רובצ ן'רַאפ ןייז ללּפתמ טעװ רע
 ןעבָאה ןעניז ןיא טינ לָאז רע רעבָא ,ייז רַאפ ע"שבר םעד ןעטעב ןוא
 ,(בוגאלגמ י"יר) .לוק ןהעש ןוא ךיז ןעלקיצ ןייז

 ( .אכ) השיאמ השורג השאו

 רעניזדַאר ךינעה ןושרג 'ר וצ ןעמוקעג לָאמַא זיא השורג ַא
 סָאװ ןַאמ ןעגנוי ַא טימ ןעבָאה הנותח יז לָאז יצ הצע ןַא ןעגערפ

 יז .טעליב םענירג א ןעגָארקעג וויזירפ םוצ ןהעטש םייב טָאה

 א ןיא םהיא ןעמ טעװ רעמָאט ,ט'הנעט'עג יז טָאה ,ארומ טָאה

 .רעטילימ םוצ ןעפור רעטעּפש רהָאי

 םענירג ַא ןעגָארקעג ןַאמ רעגנוי רעד טָאה סָאװ 'וַאפ ---

 ? טעליב

 ,ןייב ןוא טיוה טושּפ ,רַאד רהעז ךַאבענ זיא רע ---

 ןיב ךיא .ןעבָאה ארומ טינ רָאג רהיא טפרַאד ,ױזַא ביוא ---

 ןעמ טעװ .ןעבָאה הנותח םהיא טימ טעוו רהיא זַא ,חיטבמ ךייא

 .רעטילימ םוצ ןעמענוצ טינ יאדווא םהיא

 .רעביא ןַא ןעפורעגסױרַא החטבה עטסעפ ס'ניבר םעד טָאה

 םהיא טָאה רענייא ןוא םידיסח עדנעהעטשמורַא יד ןעשיווצ גנושַאר

 : טגערפעג

 .חיטבמ רעכיז יױזַא טָאה יבר רעד סָאװ ,סָאד טמוק יו ---

 ןעגני םעד טימ ןעבָאה הנותח טעװ יז ביוא זַא ,יורפ יד ןעוועג

 ? רעטילימ םוצ ןעמענ טינ םהיא ןעמ טעװ ,ןַאמ
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 ןושרג 'ר טָאה -- תואיבנ ןייק טינ ןיטולחל זיא סָאד ---

 טָאה רהיא יװ .טֹוׁשּפ רָאג זיא ןינע רעד .טרעפטנעעגּפָא ךינעה
 טָאה ןַאמ רעד זַא ,גיטנעק םינּפ רהיא ןופ זיא ,השורג יד ןהעזעג
 -ָארקעג טָאה ןַאמ רעגנוי רעד .תעשרמ ַא זיא יז לייו ,טג'עג רהיא
 טוה טושּפ ,טגָאז יז יװ ,זיא רע לייו ,טעליב םענירג ַא ןעג
 .רעטילימ םוצ ןעמענ טינ ןַאמ ןעגני םעד ןעמ טעװ ,ןייב ןוא

 רעד יב טעװ ןַאמ רעגנוי רעד זַא ,ןייז חיטבמ ךייֵא ןעק ךיא לייוו
 .יירעגָאמ ןוא טרַאדעגסױא רהעמ ךָאנ ןערעו השורג

 -סמָאדַאר ן'רַאפ ןעװעג לצנתמ ךיז לָאמַא טָאה ןַאמרעגנוי ַא

 -שידיא ןייק ןופ ןעטלַאה טינ ליוו ,תעשרמ ַא זיא בייוו ןייז זַא ,רעק
 ,טייק

 ,טרעפטנעעג רעקסמָאדַאו רעד טָאה -- !יז ןעמ טג ---
 וליפא הנושארה ותשא תא שרגמה לכ; ,ארמג יד ךָאד טגָאז ---

 ןָאטעג גָאז ַא ןַאמ רעגנוי רעד טָאה -- "תועמד וילע דירומ ,חבזמ
 לָאז חבזמ רעד וַא ,רעסעב ךָאד זיא סע ,םלועבש הטוש ---

 -- ! עניו וצ ןעבָאה דימת טסלָאז וד רעדייא ןערערט ןעסיגרַאפ

 .הבושת ס'רעקסמָאדַאר םעד ןעוועג זיא

 (' .אכ) ויחאמ לודגה ןהכהו

 'סקלָאפ יד ןופ רענייא יו ,ויחאמ ןייז ףרַאד לודג ןהכ רעד
 ,(ןילבולמ יבר) .דניירפ ַא ןוא רבח ַא ,רעדורב ַא יװ ,ןעסַאמ

 (.כ .אכ) תפלי וא ברג וא

 ןייק טינ רָאג זיא ,"סעכרַאּפ, ןעדיא ןעפור םיוג יד סָאװ סָאד
 ,חבש רעסיורג ַא רָאג ןעדיא רַאפ ןיא סָאד ,הברדא ,יאנג ןושל
 :ןעכַאמ "ברג; ןופ תובית ישאר יד ןוא "ברג , ךָאד טסייה "ךרַאּפ;
 ,(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .םינשייב' ,םינמחר' ,םידסח ילמוג/

 (.ב .בֹכ) ןרהא לא רבד
 סָאד זַא ,ןרהא וצ ןעגָאז לָאז רע ,ץהשמ וצ טגָאעג טָאה טָאג

 טינ ךיז ייז ןעלָאז ,"ורזניג ,שדוק ערז ןענעז רעדניק ענייז סָאװ
 וללחי אלוה .לארשי הנחמ רעד ןיא ןעטלַאה-סיורג ןוא ןעדײשּפָא
 ןעמָאנ ןעגילייה ןיימ ןעכעוושרַאפ טינ ייז ןעלָאז ,"ישדק םש תא
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 ןענייז ייז זיולב זַא ,,/יל םישדקמ םה רשא; ,ךיז ןעדערנייא ןוא

 ,/םישודק םלוכ הדעה לכ יכ; -- טינ ערעדנַא ןוא גילייה רימ וצ

 (לארשי בהוא) .גילייה רימ ייב ןענייז ןעדיא עלַא

 ת"ישה רַאבקנַאד ןיא סָאװ שנעמ רעד --- "ותיבב רשועו ןוה;

 ןעגרָאמ ן'רַאפ טינ טגרָאז ,(תיב ארקנ ףוגה) טנוזעג זיא רע סָאװ

 דימת זיא ,טשינ טָאה רע סָאװ םעד רַאפ הקושת ןייק טינ טָאה

 = שנעמ ַאזַא ןופ תוקדצ יד ,דעל תדמוע ותקדצו ."וקלחב חמש; ַא

 .(רעוועסאס ל"מר) .עגיבייא ןַא טביילברַאפ

 ,חוירב הסנרּפ ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ ןַארַאפ -- םתובצע וברי

 .רעטעּפש ןייז טעװ סע סָאװ ,ורהמ רחא ,ייז ןעגרָאז ןעגעווטסעדנופ

 ,(רענישזיר לארשי 'ר)

 (.זכ .גכ) יעיבשה שדחל רושעב

 זיא ,רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר ןופ רעדורב ַא ,בייל אדוהי 'ר
 'רק ןעפורעג םהיא טָאה ןעמ זַא ,תבש תרימש ןיא ןעוועג רהזנ ױזַא
 טימ ןעמַאװצ רע טגעלפ תבש-ברע ."'תבש רמוש בייל אדוהי
 ןעטעב ןוא תבש יכרצ ןעפיוקנייא ןעמָארק יד ןיא ןהעג שמשמ ןייז
 סָאד ,לעמ עטסעב סָאד ן'בייל אדוהי ס'טיג, :םירכומ יד ייב ךיז
 ""תבש דובכל .װ .א .א שיילפ עטסעב

 ביל אדוהי 'ר טגעלפ ,תבש ןעמוקעגסיוא זיא רוּפכ םוי זַא
 ן'רַאפ גָאטײרפ ,תבש ןעדעי רַאפ יװ תבש יכרצ לכ ןעטיירגוצ
 ןופ ןעמוקעג םײהַא זיא רע ןעװ .שיט םעד ןעטיירג ןהעג"להוש
 עג יױזַא טָאה ןוא שיט םייב טצעזעגקעװַא ,ךיז רע טָאה ,ירדנ לכ
 | : טגָאז

 ךיא ןַא ,ָאטשינ העינמ ןייק זיא ידצמ !םלוע לש ונובר --
 טסָאה וד תויח .תבש גנוע ןַא ןעבָאה ןוא ןעקנירט ןוא ןעסע לָאז
 ,םכיתושפנ תֹא םתיניעו ,יעיבשה שדוחל רושעב ,ןעטָאבעג רעבָא
 ןיא גָאט רעטנעצ רעד ןעוו וליפא זַא ,ןוצר ןייד זיא סָאד בוא ,ונ
 ריד ייב זיא ,תבש גָאט ןעגילייה ןייד ןיא סיוא טמוק שדוח ןעטעביז
 סָאד ןיא ,אחינ סָאד זיא ריד ביוא -- ןעטסַאפ לָאז ךיא זַא ,טכער
 .ןעטסַאפ תבש ןעגיטנייה לעװ ךיא ןוא ביל ריִמ
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 (.דמ .גכ) לארשי ינב לא 'ה ידעומ תא השמ רבדיו

 טָאה ,'וניתחת םימִע רבדי; יו ,הגהנה ןושל ַא זיא רבדיו

 -ָאה ןעדיא יד רעדייא .זנוא רעטנוא רעקלעפ יד ןערהיפ טכַאמעג

 -ַאב ןעװעג תווצמו הרות יד ןענייז ,הרות יד ןעוועג לבקמ ןעב

 'ד תרות ןעפורעג ייז ןערעוו רַאפרעד .'ד רצוא תיב ןיא ןעטלַאה

 השענ טגָאזעג ןעבָאה ןעדיא יד יװ םעד ךָאנ רעבָא .'ד תוצמ

 -ייז סָאװ ,תווצמ ןוא הרות יד ןעבעגעגרעביא השמ טָאה ,עמשנו

 רעד סָאד ןיא ןעדיא יד וצ ע"שבר םייב ןעטלַאהַאב ןעוועג ןענ

 'ד ידעומ יד ןעבעגעגרעביא טָאה השמ ,רבדיו ;קוסּפ ןופ שוריפ

 ינב לא ע"שבר םייב ןעטלַאהַאב ןעוועג ןענייז סָאװ םיבוט םימי יד

 ,(רענינַאטסָאג ריאמ לאיחי 'ר) .לארשי
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 (.ב .הכ) ץראה לא ואבת יכ

 "ַאב טסעװ וד ,לארשי ץרא דנַאל ןיא ןעמוק טסעװ וד ןעוו

 -לזמ ןעבָאה טסעװ וד ןוא ןעצנַאלפ ןוא ןעייז ,ןערעקַא ,ןעטיײברַא

 תוריּפ יד ןוא ןעטכורפ ךס ַא ןעבעגסירַא טעװו דרע יד .הכרב

 זַא ןעדערנייא טינ ךיז וטסלָאז .עקַאמשעג ןוא עסיז ןייז ןעלעוו

 ןתונ ינא רשא .טייקגיהעפ ןייד ןופ ,טײברַא ןייז ןופ טמוק סָאד

 "עג ריד בָאה ךיא .ןןעבעגעג ריד ךיא בָאה סעלַא סָאד -- םכל

 רַאפרעד ,ןעטרָאגניײװ ןייד ןיא ןוא דלעפ ןייד ןיא הכרב יד טקיש

 טסהור וד יװ טקנוּפ ,,'הל תבש ץרָאה התבשו; ריד ךיא לעפַאב

 (רענישזיר לארשי 'ר) .תבש םוא ןעור דרע יד ךיוא לָאז ,תבש םוא

 ,ןוחטבו הנומא ןעבָאה טעװ רהיא ןוא "ץרָאה לא ואובת יכ,
 ןייז לָאז רהָאי עטעביז סָאד זַא ,"ץרָאה התבשו, טגנָאז טָאג בוא זַא

 ךייא ךיא ןיב ,דל תבש ןעטלַאה רהֶאי סָאד רהיא טעװ ,הטימש
 רהָאי:הטימש ןעגיזָאד םעד ןיא זַא ,"ץרָאה תבש התיהוע חיטבמ
 : ,(רעציזילַאז יבצ 'ר) ,."הלכאל םכל, ןייז טעוו

 "עג רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר טָאה לאושי:ץרא ןיא גידנעייז
 טדער הרות יד סָאװרַאפ ךילדנעטשרַאפ ןערָאװעג םהיא זיא ,טגָאז
 לייו ."םכל ןתונ, .הוה ןוׂשל ַא טימ לארשייץרא ןעגעוו לַארעביא
 טלהיפ ,לארשי:ץרא ןיא ןעניואו וצ היכז יד טָאה סָאװ דיא רעד

 ןעדעי --- דנַאל סָאד ןעבעגעג טנייה םהיא טלָאװ ןעמ יו ,גָאט ןעדעי
 ,םעט ןעטיינַאב ןעשירפ ַא דנַאל ם'ניא רע טלהיפ גָאט

 דרע יד ידכ ,ץרָאה תבוט תמחמ טשינ -- ץרָאה התבשו;
 רעד ,הל תבש רָאנ ,רערַאבטכורפ ןייז רהָאי עדנעמוק סָאד לָאז
 א(רעװישטידרעב) .ךרבתי םשה יויצ תמחמ זיא דרע רעד ןופ תבש
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 (.די .הכ) ךתימעל רכממ ורכמת ינו

 יגירעביא ןעצנַאגניא גולפ ןיא ךָאד זיא "רכממ/ טרָאװ סָאד

 -חוס ענװָאטרָאה יד ןעוועג ריהזמ טָאה השודקה הרות יד ---

 "עלק ַא וצ -- "רכממ; ַא וצ הרוחס רעייז ןעפיוקרַאפ סָאװ םיר

 ונות לאא .הנוק םענלעצנייא םוצ טפיוקרַאפ סָאװ ,רחוס ןערענ

 ןעסייררעביא טינ רחוס ןערענעלק םעד לָאז רע ,"ויחָא תא שיא

 ,(לודגה רעביל 'ר) .ןערַאנּפָא טינ ןוא

 זי .הכ) ותימע-תא שיא ונות אלו

 סייו ךיא לייו ,םכיהלא 'ד ינא יכ .םימש-ארי א טויב וד זא

 ,(ם"ירה ישודיח) ,םימש-ארי א עקַאט טזיב וד יצ תמא םעד ךָאד

 ןערַאנ טינ רהיא טלָאז ,טייקמורפ טימ ,םימש תארי טימ ךיוא

 .(עדייז רעלָאּפש) .ןעטייווצ םעד רענייא

 "עג םנוב 'ר יבר רעד לָאמַא טָאה ,ןייא טעב'כ ,רימ טגָאז

 | ?דיסח ַא זיא סָאװ -- םידיסח ענייז טגערפ

 !ןידה תרושמ םינפל סעלַא טוט סָאװ ,דיא ַא זיא דיסח ַא --

 .טרעפטנעעגּפָא דיסח ַא טָאה ---

 -- !ךייא ןעגָאז וצ הנווכ ןיימ ןעוועג עקַאט זיא סָאד טָא --

 הרות יד -- ןעבעגעגוצ לעכימש ַא טימ םנוב 'ר יבר רעד טָאה

 תרושמ םינפל ,ןיד זיא סָאד ,"ותימע תא שיא ונות אל, :טגָאז

 ןערַאנ טינ ןיילַא ךיז לָאז ןעמ ,טסייה ןידה

 (.כ .הכ) לכאנ המ ורמאת ינכו

 ,סָאד ךָאד טניימ ןעגערפ יװַא עקַאט ןעלָאז ןעדיא יד ביוא

 רע זַא ,ע"שבר ם'ניא ןוחטב ןוא הנומא ןייק טינ ןעבָאה ייז זַא

 ?תיעיבשה הנשב ןעזייּפש יז טעוװ

 -רעד טינ ןעלָאז ןעדיא יד זַא ,סע טנערָאװַאב הרות יד ---

 ןעזיּפש טָאג יז טעװ הטימש רהָאי ןעטעביז ם'ניא זַא ןעטרַאװ

 ןמ טימ רבדמ רעד ןיא ןעדיא יד טזײּפשעג טָאה רע יװ ,סנ יּפ לע

 זיא סָאד ."ןמ,, ןעכַאמ "לכאנ המ , ןופ תובית ישאר יד .לעמיה ןופ

 ,"לכאנ המ; ןעגָאז רהיא טעװ רעמָאט ,"ורמאת יכוע ,שוריפ רעד
 ץוח ןערעװ טזײּפשעג רימ ןעלעו הטימש רהָאי ןעטעביז ם'ניא זַא
 םכל יתכרב תא יתיוצו;/ :ךייא ךיא גָאז ."ןמ; טימ עבטה ךרדל
 -לעפ ערעייא ןיא הכרב ןיימ ךייא ןעבעג לע ךיא ,"תיששה הנשב



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 228

 יּפ לע טינ ,עבטה ךרדב רהָאי ןעטסקעז ם'ניא רענטרעג ןוא רעד
 ןעטעביז ן'רַאפ ךיוא זייּפש גונעג ןעבָאה טלָאז רהיא ידכ ,סנה
 ,(רעצוָארטסָא הירמש לאומש 'ר) .רהָאי

 - (גכ .הכ) תותימצל רכמת אל ץראהו

 יד וצ ןעדיא יד טפיֹוקרַאפ טינ טָאה םלוע לש ונובר רעד
 -רַאפ םעד בילוצ ןעדיא יד רַאפרעד ןעלָאז .גיבייא ףיוא רעקלעפ
 ,הלואג רעד ןופ ןייז שאיימ טינ ךיז לָאמניק תולג ןעטרעגנעל
 יד ואו טרָא ןעדעי ףיוא ,"םכתזוחא ץרא לכבו; ,ןעמוק זומ סָאװ
 -- "ץרָאל ונתת הלואג; ,תולג ןיא טײרּפשעצ ןייז ןעלעוו ןעדיא
 (רעװעסָאס ל"מר) .גנוזיילסיוא רעלענש ַא רַאפ ןעפלעה ייז ןעלָאז

 (.גכ .הכ) ידמע םתא םיבשותו םירג יכ

 ךיוא ,דניירפ ַא םענייז טנעגעגַאב דנַאל דמערפ ַא ןיא רג ַא ןעוו

 יוזא .ץרַאה סָאד סיוא ךיז ןעטייווצ ן'רַאפ רענייא טדער ,רג  ַא

 תניחבב ןייז טעװ רהיא זַא --- "םירג, .ןעדיא יד וצ ת"ישה טגָאז
 היא טעוו ,ידמע םתא ,אבה םלועב םיבשותו ,הזה םלועב םירג

 ןיפעג ,הזה םלועב רג ַא ןיב ךיא ךיוא לייו .רימ טימ ךיילג ןייז
 לגד) .הניכש ןיימ ןעור ןעזָאל וצ ואוו ץַאלּפ ןייק 'טשינ ץעגרע ןיא
 ,(םירפא הנחמ

 (.הכ .הכ) ותזחאמ רכמו ךיחא ךומי יכ

 םעד טרילרַאפ ,דרוי רעגיטסיג א טרעװ דיא ַא ןעוו

 ,הזוחא ןייז ןופ טדמערפרַאפ טרעוװו ,ותזוחאמ רכמו ,רשיה ךרד

 רע לָאז ,ורכממ ינש תא בשחו .השורי רעשידיא ןייז ןופ

 "פא ןייז ןופ ןערהָאי יד ןוא ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי יד ןענעכערַאב

 קירוצ ךיז רע לָאז ,ול רכמ רשא שיאל בושי .טייקדמערפעג
 גידנעטלַאה ,ותזוחאל בשו .תובָא ענייז ןופ השורי רעד וצ ןערעק

 גיהור ןעציז ןענעק רע טעוװ תֹובָא ענייז ןופ השורי רעד ןיא ךיז

 ,(רענָארװאס יבצ השמ 'ר) .םולשב ןעבעל ןוא

 ןיא דימש רעד ןעק ,ליק רעגידנענערב ַא ןופ קנופ ןייא

 קנופ רעטצעל רעד רעבָא ןעוו ,ןעזָאלברעדַאנַאפ רעייפ ןעסיורג ַא

 יױזַא .ָאטשינ גנונעפָאה םוש ןייק ןיוש זיא ,ןעשָאלעגסיוא טרעוו

 ןייא גנַאל יו זַא ,ןעדיא ןעטדמערפעגּפָא ןטימ ךיוא סָאד זיא

 רעד רעבָא ןעװ .ןעצרַאה ןיא םהיא ייב טעילט טייקשידיא ץוצינ
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 ,ןעשָאלעגסיוא ןעצנַאגניא םהיא ייב ןזיא טייקשידיא קנופ רעטצעל

 ,(תודלות) .ָאטינ גנונעפָאה םוש ןייק ןיוש םהיא רַאפ זיא

 (הל .הכ) ךיחא ךומי יכו

 -סיוא ךיז טעװ ריד ןעוו ,ןעטייצ עטסשיטירק יד ןיא וליפא
 ,זָאלסגנונעפָאה ןיא עגַאל יד ,"ןיצקה לכ ולכ; זיא'ס זַא ןעטכוד
 -פייוצרַאפ טינ ,טסעפ ךיז ןעטלַאה ,ןעקרַאטש ךיז וטסלָאז ,תקזחהו
 ,(ט"שעב) .ןערינגיזער טינ ןוא ןעל

 ןעטייוצ ַא ליו סָאװ רענייא יו טקנוֿפ -- ךיחא ךומי יכו
 -ןײרַא ןײלַא רעירפ רע זומ, עטָאלב רעדָא םייל ןופ ןעװעטַארסױרַא
 טרעװ רעדורב ןייד ןעוו ױזַא ,ךכ ,עטָאלב רעדָא םייל ןיא ןהעג
 וטספרַאד ,ףליה ךָאנ ריד וצ טנַאה ןייז סיוא טקערטש ןוא טמירָארַאפ
 -סיוא ןוא טיונ ןוא תוקחד ןייז ןעלהיפ ,בצמ ןייז ןיא ןהעגניײרַא
 ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) .םהיא ןעפלעה ןוא טנַאה ַא םהיא ןעקערטש

 -ַאב ךָאד טָאה ,לד לא ןתונ ירשא -- ?לד לֹא ליכשמ ירשא
 !ןהעטש טפרַאד

 רַאנ ַא :לטרעװ ס'טלעוו יד טנעקײלעגּפָא טָאה ךלמה דוד ---
 רעד ,טגָאזעג טָאה ךלמה דוד ,הברדא .'טמענ רעגולק ַא ,טיג
 ל'ריאמ 'ר) ."ליכשמ , ןעפורעגנָא טרעוו ןַאמירָא ןַא טפלעה סָאװ שנעמ
 ,(רענַאלשימערּפ

 ןעבָאה ,םערָא טרעװ רענייא ןעװ -- "שר אנשי והערל םגע
 ,רישע םעד ,"םיבר רישע יבהואו; .דנייפ םהיא דניירפ ענייז וליפא
 .םיבורק ענייז טינ ןענייז סָאװ יד וליפא ביל ןעבָאה ריבג םעד
 ,(רעקסמָאדַאר)

 טימ ךיז ליוװ ,םערָא זיא רענייא ןעוו --- ינועמ ןויבא בגשיו
 .יוהרעד ןַאמירָא רעד רעבָא טרעװ .ןייז סחיתמ טינ רענייק םהיא
 טימ רעדעי ךיז זיא ,תוחּפשמ ןאצכ םשיו ,רשעתנ טרעװ רע ,ןעב
 םיבורק םהיא וצ ןעפיל ןעסּפעש סעדַאטס יװ ןוא סחיתמ םהיא
 ,(רעקסמָאדַאר) ..החּפשמ ןוא

 וצ שנעמ ןופ ןעגנואיצַאב יד -- אימד אלולה יבכ אמלע יאה
 .הנותח ַא ףיוא יװ טקנוּפ זיא טלעװ רעד ףיוא שנעמ

 ,םיקירו םיוחוּפ םישנא ןייז םינתוחמ יד ןעגעמ הנותח א ייב
 ,ייײז טימ ךיז טיירפ מ ,דובכ וצ ייז טלייט'מ ,ןָאנעבױא ייז ןעציז
 עגידנעטׂשנָא -- רעירפ יװ טקנוּפ יז ןעביילב הנותח רעד ךָאנ
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 ןעבָאה טינ ייז טימ ןעליוו ,ן'רבח טינ ייז טימ ךיז ןעליוו ןעשנעמ

 "נעמ טימ גהונ ךיז טלעװ יד זיא ױזַא טקנוּפ .אשמו עגמ ןייק

 ןייז יז ןעגעמ ,ךייר ןענייז יז תעב .םהל תקחשמ העשהשכ ןעש

 .ייז וצ ךיז טקוב ןעמ ןוא ןעמ טבױל ,םילפשו םייוזב םישנא

 טינ יײז טימ רענייק לי ,טמירָארַאפ ןעשנעמ עבלעזיד ןערעוו

 .(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .תורבחתה ןוא תוכייש םוש ןייק ןעבָאה

 יהקדצ ןעבעג וצ ןוצר ןוא קשח רעד וליפא -- לכה ךממ יכ

 .ןהכה קודצ 'ר)

 טגָאלקעג ןוא ירפ ַא ןעמוקעג לָאמַא זיא האלפה לעב םוצ

 ןוא הקדצ רַאפ דלעג ץנַאג ןייז טעמכ טלייטעצ ןַאמ רהיא זַא ךיז

 טימ ןֹוא דיא ַא ןעמוקעגנײרַא זיא רוביד ידכ ךות .םידסח תולימג

 "ורב ַא טָאה רע תויה ,האלפה-לעב ן'רַאפ ןעועג לצנתמ ךיז תויכב

 ןוא טינ סיורג ןעדייל תיב ינב ענייז טימ רע ןוא רשוע ןַא רעד
 טָאה .ןעסיו טינ םהיא ןופ ליו רעדורב רעכייר רעד ןוא תוקחד
 ןעדייב ייז ךָאנ טקישעג האלפה לעב רעד

 יורפ רעד ןופ ןַאמ םעד טגערפעג רע טָאה --- סָאװרַאפ --
 -- דלעג ץנַאג ןייז טעמכ טליטעצ רע זַא טגָאלקעג ךיז טָאה סָאװ

 ? הקדצ רַאפ דלעג ץנַאג ןייד וטסלייטעצ
 -- טרעפטנעעג ןַאמ רעד טָאה -- ךָאד טסייו יבר רעד ---

 שטָאכ ךיא ליו ,רבקב רחמו ןאכ םויה ,ותע תא םדאה עדי אל
 ,טנָאזעג ךלמה דוד ךָאד טָאה .ןָאט סטוג סעּפע ןעבעל ןיימ  ייב
 ,הוצמל ןתונש ימ , ל"זח יד ךָאד ןעגָאז סנעטייווצ ןוא ךלהי וינפל קדצ

 ,"ויסכנ תא רסחמ וניא
 רעדורב ןייז סָאװ רשֹוע םעד טגערפעג רע טָאה --- וד ןוא ---

 -- ןעפלעה טינ םהיא ליו רע זַא םהיא ףיוא טגָאלקעג ךיז טָאה
 ןייד ףיוא ,שיילפ ןוא טולב ןייד ףיוא רזכַא ַאזַא וטזיב סָאװ רַאפ
 תקזחהו ,ךיחא ךומי יכו ,ךָאד טגָאז הרות יד .רעדורב םענעגייא
 ,םלעתת לַא ךרשבמו ,וב

 גנַאל יו טינ טסייו שנעמ ןייק זַא ,ךָאד טסייו יבר רעד --
 ךיא זומ ,רהָאי 120 זיב ןעבעל ךיא לע רעמָאט ,ןעבעל טעוװ רע
 .רעטלע רעד ףיוא ,ןייז וצ סנרפמ ךיז סָאװ טימ דלעג ןעבָאה ךָאד

 ןוא טנעמָאמ ַא רַאפ ךיז טכַארטרַאפ האלפה-לעב רעד טָאה
 :טגָאזעג ױזַא ןעדיא יד טָאה

 רהיא סָאװ רַאפ ,ךייא ןעטיהּפָא םלוע לש ונובר רעד לָאז ---
 ,ארומ עדייב טָאה
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 תוכירא ןעבָאה רע טעװ רעמָאט ךיז טקערש סָאװ רשוע רעד
 ןיז דלעג ןייז טימ ןעפלעה טינ םורָאד ליװ ןוא םינשו םימי
 ...ארומ ןייז רַאפ םהיא ןעטיהּפָא ת"ישה לָאז ,רעדורב ןעמירָא

 ארומ סיוא הקדצ רַאפ דלעג ןייז טליטעצ סָאװ דיא רעד
 ,דחּפ ןייז ןופ ןעטיהּפָא ת"ישה םהיא לָאז ,גנוי רע טברַאטש רעמָאט
 ,..ןייז םינשו םימי ךיראמ לָאז רע

 טײלעמירַא עדמערפ רָאנ טציטש סָאװ רעד -- ךיחא ךומי יכו

 -ַאבטיונ ןוא רעדורב ןעמירָא ןייז ןופ ןעגיוא ענייז טליוהרַאפ ןוא

 עציטש ןוא הקדצ ןייז זַא ןמיס ַא סָאד זיא ,םיבורק עגיטפרעד

 וואג םשל רָאנ ,טייקגיצרַאװטוג רעדָא הוצמ םשל טינ זיא

 רע זיא ,הוצמ םשל ןעבעג לָאז רע ביוא לייו .תולדג ןוא םוסרּפ

 ,טסייו רע תויה .םיבורק ןוא רעדורב ןייז ןעציטש וצ ביוחמ טשרע
 ענייז ןעכַאמ םטרפמ טינ ןעלעװ החּפשמ ןוא רעדורב ןייז זַא

 טמוק ןעטנָאנ ןוא םענעגייא ןַא ןופ זַא ןעטלַאה ןעלעוו ייז ,םישעמ

 ןייז ןעסיו טינ רענייק ךָאד טעװ ,ןערעוו וצ טלעדנַאהַאב ױזַא ייז
 ןייז ןערימַאלקער סָאװ עדמערפ םורַאד רע טיג ,טײקגיצרַאהטוג
 טסייררַאפ רע ןֹוא םהיא ןעביל ,דובכ םהיא ןעביג ,טייקגיאייפ
 ,ּפָאק םעד ץלָאטש

 אל חַָא; :טגָאזעג ךלמה דוד טָאה ןעשנעמ עגיזָאד יד ףיוא
 ןעפלעה טינ רעדורב ןעטייוצ םעד ליו רעדורב ַא ןעװ ,"הדפ

 רעבָא גיטייצניא ,שיא הדפי ,בצמ ןעגיטפרעדַאבטיונ ןייז ןיא
 םיהלאל ןתי אל, ןמיס ַא סָאד ןיא ,שנעמ ןעדמערפ ַא רע טפלעה

 ,םימש םשל טשינ ןיטולחל זיא עציטש ןוא הקדצ ןייז זַא --- ?ורפכ
 ,(םירפא הנחמ לגד) .הוואג ןוא םוסרּפ תמחמ רָאנ

 זיא ןוא טנוזעג עכילשנעמ סָאד יזַא טינ טגידעש ךַאז ןייק
 ,הרוחש הרמ ,תובצע ,הגאד יװ ןעשנעמ ןופ ןעבעל סָאד םימי רצקמ
 יד ןופ רעכַאזרוארַאפ יד ןֹוא םימרוג יד ןענייז תורישע ןוא דלעג
 ,(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) .ןעטיײהקנַארק עגיזָאד

 .ךמע ךיחא ךומי יכו

 ,תחא הביטח ַא יװ טנעכעררַאפ ןערעו ןעדיא עלַא יו תויה
 רעד וריבח רעצב ןעליפ דיא רעדעי ךָאד ףרַאד ,שנעמ ןייא יװ
 ךָאד זיא ןַאמירָא רעד לייוו ,ךמע --- ינעה רעצב ןעליפ ףרַאד ריבג
 -רַאפ וטסוט ,דבע תדובע וב דוכעת אל רעבירעד .ריד ןופ לייט ַא
 (רעזנַאצ םיח 'ר) .ןײלַא ךיד ךָאד וטסטכענקרַאפ ,טרעק



 יתוקחב
 (.ג .וכ) וכלת יתקחב םא

 "טיוא ןוא ןעמעננָא םעט אלב הרותה-יקוח עניימ טסעוו וד ביוא

 םעט ַא ןעבָאה סָאװ תווצמ עניימ וטסעװ ,ורמשת יתוצמ תאו ,ןעגלָאֿפ

 .(רענישזיר לארשי 'ר) .,ןעטיהּפָא יאדווא

 ,ורמשת יתוצמ תאו ,דיא רעכילרע ןַא וטזיב --- וכלת יתוקחב םא

 ,סורוקיּפא ןַא וטזיב .םידיסחה גהנמכ ןעטיהּפָא תווצמ עניימ וטסלָאז

 ,תווצמ ענייד לחומ ריד ךיא ןיב ,םירדגו תורמוח יד ןיא טינ טסביולג

 ,(םנוב 'ר יבר)

 ףרַאד ןָאט טהעג ןעמ רעדייא הוצמ ַא וליפא --- יתוקחב םא

 טשינ ,ןָאט הוצמ יד לָאז ןעמ ביוא ןענעכערַאב טוג רעירפ ןעמ

 .(רעקרָאװ קחצי 'ר) .ןובשח ןהָא ןָאטּפָא ןוא ןעּפַאכ טַאלג

 "רעד ןעבָאה וטסגעמ --- הרותב םילמע תויהל ,וכלת יתוקחב םא
 טנערעלעג טינ הרות יד טסָאה וד ביוא ,תעדו המכח ךס ַא ןעברָאװ

 ,(תמא תפש) .למע ןייק ןעפורעגנָא טינ וטסרעוװ ,טשרָאפעג ןוא

 ערעייא עלַא זַא ןעימַאב ךיז טלָאז רהיא --- הרותב םילמע ויהתש

 .(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .עגיד'הרות ןייז ןעלָאז ןעבעל ןיא םישעמ

 שנעמ רעד .הרותה-תוקוח יד ןיא ןהעג טלָאז רהיא ,"וכלת,

 ןייא ףיא ןהעטש טשינ ,רעכעה ןעגייטש ,ךלוה ַא ןייז רדסכ ףרַאד
 .(םנוב 'ר יבר) .טרָא

 טפַאשַאב ע"שבר רעד .ומצע ינפב הגרדמ ַא זיא דיא רעדעי

 .ןהכה קודצ 'ר) .ןעכַאז עכיילג ייווצ ןייק טינ

 תאצוי לוק תב םויו םוי לכב ,ל"זח רמאמ ןעטנַאקַאב םעד ןעגעוו
 דיסח ַא טָאה ,הרות לש הנובלעמ תוירבל םהל יוא ,תזרכמו ברוח רהמ
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 ברוח רהמ לוק תב רעד בױא -- שודקה דוי םעד טגערפעג לָאמַא
 עלַא ךָאד ןעפרַאד ,ןָאט הבושת ןעלָאז ןעדיא ןייז וצ ררועמ טקעװצַאב

 טשינ טרעה רענייק ביוא ,ברֹוח רה ןופ לוק סָאד ןערעה ןעדיא

 ?לוק תב עכילגעט סָאד טגנערב ןעצונ ַא רַאפ סָאװ

 רעד םהיא טָאה -- לשמ ַא טימ ןערעפטנע ריד לע ךיא ---
 ,טרעפטנעעגּפָא שודקה דוי

 -דנַאה טָאטש רעטייוו ַא ןיא ןערהָאפעג טייצ-רעמוז זיא רחוס ַא

 געוו ן'פיוא .ןהוז ןערענעלק ןייז ךיז טימ ןעמונעג טימ רע טָאה ,ןעל
 סָאװ דלַאו ןעסיורג ןעטכידעג ַא ןערהָאפוצכרוד ןעמוקעגסיוא ייז זיא

 טימ דלַאװ רעד טָאה ,סעדגַאי עטיור ןוא עצרַאװש טימ ןעוועג לופ זיא
 רעגייטש רעד יװ ,דניק סָאד ךיז וצ ןעפורעג ןוא טציירעג סעדגַאי יד
 ,רעטָאפ םעד ןעטעב ןעביוהעגנָא דניק סָאד טָאה ,רעדניק עניילק ןופ
 ,סעדגַאי ןעביײלקנָא דלַאװ ןיא ןהעגניירַא ןעביולרעד םהיא לָאז רע
 :טגָאזעג ױזַא םיא וצ רעטָאפ רעד טָאה

 ןערהָאפ זומ ןוא ןעלעטשּפָא טינ ךיז ןעק ךיא ,סניימ דניק ---
 טסעװ וד זַא ,רעטכידעג ןוא רעסיורג ַא זיא דלַאװ רעד ,רעטייוו
 טינ ךימ ןוא ןעשזדנָאלברַאפ וטסעוו ,סעדגַאי ןעביילק ןהעגרעטנורַא
 ,ןעניפעג

 -- סעדגַאי ןעביילק דלַאװ ןיא ןהעג עקנילָאװַאּפ לע ךיא ---
 -עי .,ןעסַאלעג רהָאפ וד --- רעטָאפ םייב ךיז ןעטעבעג דניק סָאד טָאה
 זַא ןערעפטנע רימ טסעוװ וד ןוא ןעפור ךיד ךיא לעװ לָאמ סעד

 ןהעגכָאנ ךיא לע ,סעדגַאי ענעבילקעגנָא גונעג ןעבָאה לעװ ךיא
 ןעשזדנַאלב טינ ךיא לע ױזַא טָא ןוא לוק ןייד

 סעדנַאי ןעביילק דלַאװ ןיא ןעגנַאגעגרעטנורַא זיא דניק סָאד
 : טגָאזעגנָא םהיא טָאה רעטָאפ רעד ןוא

 ןערעה טסעװ וד ביוא !דניק ןיימ ,טוג עשז קנעדעג --
 ריד טעװ לוק ןייז ןהעגכָאנ טסעװ וד ןוא ןעטַאט ןייד ןופ םיטש יד
 יד טסעװ וד רעבָא ביוא .ןעשזדנָאלב טשינ טסעװ וד ןוא ןייז טוג
 ןייז ןהעגכָאנ טינ טסעװ וד ןוא ןערעה טינ ןעטַאט ןייד ןופ םיטש
 ..,טסעשזדנַאלב וד זַא ,דניק ןיימ ,ןעסיוו וטסלָאז ,לוק

 (.ד .וכ) וירּפ ןתי הדשה ץצו

 ,ןעייז ,ןערעקַא ןעבָאה ףרַאד דלעפ ַא יו טקנוּפ .הדשה ץע םדָאה
 ןעבָאה שנעמ ַא ףרַאד ױזַא .תֹוריּפ ןעבעגוצסױרַא טײקמירַאװ ,ןעגער
 ') .םשה תדובע יד ןעכיירגרעד ןיא תובהלתה ןוא תונווכ ,תונכה
 .(רעצינעשזָאק על'השמ
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 טגָאזעג רעוועסאס ביליהשמ 'ר טָאה --- םשה:-תדובע ןינע ןיא
 טינ טהעג רע (א :בנג ַא ןופ ןעכַאז סקעז טנערעלעג ךיא בָאה --
 רע זיא טהעג רע תעב (ג .ןײלַא טינ טהעג רע (ב .טכַאנייב רָאנ
 .עקיּפָאק ַא רַאפ וליפא טהעג רע (ד .שפנ תוריסמ ףיוא טייג

 רע סָאװ סָאד (ו .ןעגרָאמ רע טוואורּפ ,טנייה טינ םחיא טגנילעג (ה
 ,טשינרָאג רַאפ טנעכעררַאפ םהיא ייב טרעוו ןעטכענ טע'בנג'עג טָאה

 ןיא קסוע זיא דיא ַא תעב -- ץרא'ךרד םע הרות דומלת הפי
 טקנוּפ .טייקשידיא ןעבָאה ןעניזנניא ךיוא רע ףרַאד ןעכַאז-טלעוו
 -ָאז ןוא הרות ןענרעל ןוא ןעציז לעװ ךיא ,ןעגָאז טינ טסנָאק וד יו
 ,ןעגָאז טינ וטסנָאק ױזַא .םינינע עכילטלעוו רַאפ ן'הגאד ערעדנַא ןעל
 ןעלָאז טייקשידיא רַאפ ןוא םינינע עכילטלעוו רַאפ ןעגרָאז לעװ ךיא
 ,(רעווישטידרעב) .ןעגרָאז ערעדנַא

 (1 .וכ) ץראב םולש יתתנו
 י"שר טגָאז "תראפתלו ןואגל ץרָאה ירפ התיהו, קוסּפ םעד ףיוא

 זיא .,םיקידצ ןעמ טניימ "ץרָאה; וַא אצמנ .םיקידצ לש םינב ונייה ---
 ןעועג חיטבמ ןעדיא יד טָאה ה"בקה .הרות יד זמרמ זנוא סָאד-טָא
 יד ןעשיווצ זַא ונייה -- "ץראב םולש יתתנוא החטבה עסיורג רָאג ַא
 ,(םירפא הנחמ לגד) .םולש ןעשרעה טעװ םיקידצ

 ןערָאװעג הלגתנ זיא רעווישטידרעב קחצי יול 'ר ןעוו ,עודיכ

 רעוישטידרעב רעד זיא לָאמנייא .םידגנתמ ךס ַא טַאהעג רע טָאה

 לבקמ םהיא ןעמוקעג ןענייז .תבש ןעטלַאה טָאטש ַא ןיא ןעמוקעגנָא

 רעד ןוא רעדינש הרבח יד ןופ בר רעד ,םינבר ייווצ ןייז םינּפ

 "תעיבט ןייז טימ .םידגנתמ עדייב -- רעלדנעה-לעמ הרבח יד ןופ בר

 ןופ ייז ןענייז ןעמוקעג זַא טנעקרעד רעווישטידרעב רעד טָאה ןיע

 רעווישטידרעב רעד טָאה ,םולש םהיא גידנעבעג .,ן' קזוח וצּפָא םהיא

 :ייז וצ טגָאזעג

 . רערעסערג ַא זיא עדייב ךייא ןופ רעװ טינ סייוו ךיא תויה ---
 "םולש ןיא, קוסּפ ן'פיוא זמר ַא) ."םולש ןייא; ךייא ךיא ביג ,בר

 ,((םיעשרל 'ה רמא

 -יוהעגנָא ייז ןעבָאה --- ? הרות ןעגָאז סעּפע יבר רעד לָאז ,ונ ---

 ,ץ'קזוח'וצּפָא ןעב

 "ישטידרעב רעד ייז טָאה --- ,אברדאו אברדא ,יתית יכיחמ

 -ץרא יד טעװ ,דיתעל ,טגָאז תבש ןיא ארמג יד --- .טגָאזעג רעוו
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 ןוא רעדילק ענעדייז עטכַאמעג גיטרַאפ ןעריצודָארפ דרע"לארשי

 סָאװ -- ןעװעג השק דימת רמאמ רעד רימ זיא .טכורפ עגיטייצ

 | ? חויר רעד ןייז םעד ןופ טעוו

 .רַָאפ ל"זח רמאמ רעד רימ זיא ,עדייב ךייא טציא גידנעהעז

 הרבח ןוא רעדיינש הרבח רימ ןעבָאה טציא תויח .ןערָאװעג טרעפטנע

 חישמ ןעוו ,דיתעל .םינבר ערעדנוזַאב ןעבָאה ייז ןוא רעלדנעה-לעמ

 עגיטרַאפ ןעבעגסױרַא טעוװ השודקה לאושי-ץרא יד זַא ,ןעמוק טעוו
 טינ רהעמ רימ ןעלעוו ,זײּפש ענעקַאבעגּפָא ןוא רעדיילק ענעדייז
 ןעבָאה רימ ןעלעוװ ,רעלדנעה-לעמ ןייק ןוא רעדיינש ןייק ןעפרַאד
 ַא ןוא בר ןעשירעדיינש ַא ןופ ןערעוו רוטּפ ןעלעוו רימ סָאװ ,חויר םעד
 ,..בר רעלדנעה-לעמ

 (ט .וכ) םכילא יתינפו

 .((ם"ירה ישודיח) .טייצ דימת ת"ישה טָאה 'ה דבוע םעד רַאפ

 (גי .וכ) תויממוק םכתא ךלואו

 ,דרע רעד וצ ןעגיובעגרעטנורַא ּפָאק ןטימ המהב ַא טהעג עודיכ
 זַא סָאד טסייה ,המהב ַא יװ ןעבעל ןיא ךיז טרהיפ סָאװ שנעמ רעד
 גהונ ךיז רע זיא .טייקשידרע ֹוצ ןעגױבעגרעטנורַא זיא ּפָאק ןייז
 םוצ טדנעװעג ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא טימ רע טהעג ,שנעמ ַא יו
 ןייז רהיא טעװ ,ורמשת יתווצמ תאו ,וכלת יתוקוחב םא .,לעמיה
 .הפוקז המוקב ןהעגמֹורַא ןענעק אליממ טעװ ןוא שנעמ תניחבב
 ,(דיגמ רעשטירזעמ)

 (זכ .וכ) ירקב ימע םתכלהו

 טלעװ רעד ןיא טריסַאּפ ןוא טפערט סָאװ סעלַא זַא ,עודיכו
 םוש ןייק ָאטשינ ללכ זיא'ס ןוא ארובה תחגשהמ זיא שנעמ ן'טימ ןוא
 ןוא ןובשח ןהָא ױזַא םתס ןעלָאז ןעגנוריסַאּפ ןוא ןעכַאז ,םלועב הרקמ
 טָא ןוא .הנומאה רקיע רעד זיא סָאד טָא -- ןעפערט תילכת ןהֶא

 רעד ןופ תוללק יד טימ הרות יד זנוא טנערָאװ הריבע רעד רַאפ
 "ירקבנ רימ טימ ןהעג טעװ ריא ביוא ."ירקב ימע םתכלהו, .החכות
 ןוא טפערט סע סָאװ ץלַא זַא ןעגָאז טעו רהוא ,הרקמ ןושלב ---
 ,החגשה רעד ןופ טינ זיא שנעמ ן'טימ ןוא טלעוו רעד ןיא טריסַאּפ
 ,הרקמב רָאנ
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 ןעביולג המלש הנומאב לָאז שנעמ ַא זַא ,זיא הנומאה רקיע רעד

 זיא סָאד ,ת"ישה תנווכב זיא טריסַאּפ ןוא טפערט סע סָאװ ץלַא זַא

 םידעפ קר ןענייז הרותה תווצמ ג"ירת עצנַאג יד ןוא הרותה רקיע

 קודצ 'ר) .ת"ישהמ לכהש העידי רעד וצ גנודניברַאפ יד ןעיצ סָאװ

 .(ןהכה

 ,הרקמב זיא סעלַא זַא טגָאז סָאװ רעד -- אוה הרקמ רמא יכ

 יד טימ טינ תוכייש םוש ןייק טָאה ןוא ןעפָארטעג סָאד טָאה ױזַא

 ,האמוט רעד וצ טגנַאלַאב שנעמ ַאזַא .אוה רוהט יתלב ,הנוילעה החגשה

 ,(םירפא הנחמ לגד)

 ,.חכ .וכ) ינא ףא םכתא יתרסיו

 ,העוו ךיוא ןעטַאט םעד סָאד טוט ,דניק ןייז טגָאלש עטַאט ַא ןעוו

 ,(רעווישטידרעב) .גָאטהעװ ןֹוא םירוסי עסיורג ןופרעד ךיוא טָאה רע

 (.ול .וכ) ףדנ הלע לוק םתא ףדרו

 ןושלמ --- "ףדנא ,טַאלב --- "הלע;) ארמג טַאלב ַא ןופ לוק סָאד

 ןעריצלָאטש וצ ידכ רָאנ ,המשל אלש ןענרעל טעװ ריא סָאװ ("ףד,

 טנעכעררַאפ ןוא ןעגלָאפרַאפ ךייא טעװ ,ןעשנעמ רַאפ ךיז ןעסיורג ןוא

 ,(ט"שעב) .הרבע ןַא רַאפ ןערעוו

 ןוא הדמתה ַאזַא טימ טנערעל דיא ַא ןעוו ,טסייה המשל הרות

 -לַאהרעד ַא טײקטנַאּפשעג טימ טנעייל ןהוז ַא יו ךיילג הרות סערעטניא

 גירעגיינ קרַאטש זיא סָאװ ,םיקחרממ רעטָאפ ןייז ןופ ףירב םענעט

 טגנילש רע ןוא ףירב ם'ניא טביירש רעטָאפ רעד סָאװ ןעסיוו- וצ

 ישודיח) .רעטרעוו יד המשנ ןוא ףוג ן'טימ ,ליומ ן'טימ ,ןעגיוא יד טימ

 .(ם"ירה

 ףאו קחצי יתירב תא ףאו בקעי יתירב תא יתרכזו

 (.במ .וכ) רוכזא םהרבא יתירב תא

 ךיז טָאה רעכלעוו ןצמק ַא ןוא רשוע ןַא דיא ַא ,דיסח רעכסישּפ ַא

 לָאמַא םנוב 'ר יבר רעד םהיא טָאה ,תובָא-סוחי ןייז טימ טסיורגעג

 :טגערפעג
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 קוסּפ רעד טהעטש החכות יד ןעטימניא סָאװ רַאפ וטסייוו ---

 טזיב וד בױא :טָאג טגָאז ױזַא לייו ?'וכו בקעי יתירב תא יתרכזו

 .השק רהעמ ךָאנ ריד ףיוא ךָאד זיא סוחי ןעסיורג ַאזַא ןופ עקַאט

 טשינ וטסריציטקַארּפ סָאװרַאפ ,תובָא-סוחי ןייד טימ טסריצלָאטש

 ? ןערעטלערוא ענייד ןופ טייקגיטכערעג ןוא טייקבילשנעמ ,טייקסטוג יד

 יד ןיא טינ טסהעג וד סָאװ סוחי ןיד טול ריד ךָאד טמוק

 ןוא ןעפָארטשַאב וצ ,ן'רסומ וצ רהעמ ךָאנ ,תובָא ענייד ןופ םיכרד

 .ןעגָאלש וצ

 םתא יתאצוה רשא םינושאר תירב םהל יתרכזו
 (המ .וכ) םירצמ ץראמ

 ,םלוע לש ונובר :טָאג וצ ט'הנעט'עג טָאה רעווישטידרעב רעד

 ? הרותה ךרדב טשינ ןעהעז רימ זַא זנוא וצ וטסָאה תונעט ַא רַאפ סָאװ

 -עגסױרַא טסָאה וד סָאװ ןעדיא יד ךיוא זַא ןענָאמרעד ךיד ליוװ ךיא

 טגָאז ױזַא .זנוא רַאפ ןעוועג רעסעב טשינ ןענייז םירצמ ןופ ןעמונ

 -- םדק תינק ךתדע רוכז .םילהת רפס ןייז ןיא ךלמה דוד שוריפב

 אלימ .טפיוקעג טסָאה וד הדע ןַא רַאפ סָאװ ,טָאג רָאנ ךיד ןָאמרעד

 רעטעּפש ןוא ךודיש-דלעג ַא רעטכָאט ןייז טימ טוט רענייא ןעוו ---

 ַא ןתוחמ רעד טָאה ,ןַאמירָא ןַא זיא ןתח רעד זַא סױרַא ךיז טזייוו

 ןעו רעבָא .טרַאנעגּפָא םהיא טָאה ןעמ יאמלה סעכ ןיא ןייז וצ טכער

 זיא ןוא ןַאמירָא ןַא זיא ןתח רעד זַא רעירפ ןופ טסייו ןתוחמ רעד

 רע ןעק תונעט ַא רַאפ סָאװ --- ךודיש םוצ םיכסמ ןעגעווטסעדנופ

 ?ןצבק ַא זיא רע סָאװ ןתח םוצ ןעבָאה

 בצמ ַא רַאפ סָאװ ןיא םלוע לש ונובר ,רָאנ ךיד ןָאמרעד ---

 ,םירצמ ןופ ןעגױצעגסױרַא זנוא טסָאה וד ןעוו טפיוקעג זנוא טסָאה וד

 םורעב ןעוועג ךָאד ןענייז רימ ,ןעוועג ךדשמ זנוא טימ ךיז טסָאה וד

 תוצמ םוש ןייק ,הרות ןייק טגָאמרַאפ טינ ןעבָאה רימ ,ל2 רסחבו

 וטסָאה -- "ךתלחנ טבש תלאג; ןעגעווטסעדנופ ןוא םיבוט םישעמו

 .ךודיש םוצ ןעוװעג םיכסמ טסָאה ןוא םירצמ ןופ טזיילעגסיוא זנוא

 ןעניפעג רימ זַא ,זנוא וצ טציא וטסָאה הנעט ַא רַאפ סָאװ ,ױזַא ביוא

 ...+טלָאמעד יװ דמעמ ןעבלעז םעד ןיא טנייה ךיז

 ,טבשה תחת רבעי רשא לכ ןאצו רקב רשעמ לכו
 (.בל .זכ) ידל שדוק היהי ירישעה

 זַא ,גנוניימ ס'שודקה י"רא םעד זַא ,היאר ַא זיא קוסּפ םעד ןופ

 ץַאלּפ סָאד ןעמונרַאפ תוכלמ יגורה הרשע יד ןיא טָאה אביקע יבר
 .עגיטכיר ַא זיא הניכש רעד ןופ
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 רעד טגנערבעגסױרַא שודקה י"ראה יבתכ יד ןיא טרעוו עודיכ
 תומשנ יד ךיז ןיא טָאהעג ןעבָאה תוכלמ יגורח הרשע יד זַא ,ןויער
 רַאפרעד ןענייז ןוא ן'פסוי טפיוקרַאפ ןעבָאה סָאװ םיטבש יד ןופ
 סלַא טיוט ןעמַאזיורג ַאזַא וצ ןערָאװעג טלייטרוארַאפ םימשה-ןמ
 .רעדורב םענעגייא ןַא ןעפיוקרַאפ ן'רַאפ ףָארטש

 רהעמ טינ ןעוועג ךָאד זיא ףסוי תריכמ תעב ,השק ךָאד זיא
 ? ןערָאװעג טעדרַאמרעד םיקידצ ןהעצ ןענייז סָאװ רַאפ ,םיטבש ןיינ יו

 יד ,רעדירב ןיינ יד תויח : שודקה י"רא רעד םעד ףיוא טרעפטנע
 ךיז ןעשיוצ טכַאמעג ן'פסוי ןעפיוקרַאפ ן'תעב ןעבָאה ,הי יטבש
 ידכ ןוא בקעי רעטָאפ רעייז ןעלהעצרעד טינ לָאז רענייק ,םרח ַא
 רעד טָאה ,ה"בקה ןעוועג ףרצמ ייז ןעבָאה ,ןינמ םוצ ןייז וצ םילשמ
 סָאד ןעטָארטרַאפ ,אביקע יבר ,תוכלמ יגורה הרשע יד ןופ רעטנהעצ
 ,הניכש רעד ןופ טרָא

 גנוניימ יד זיא ס גיטכיר יו ןהעז ןעמ ןעק קוסּפ םעד ןופ ןוא
 ועדיוא -- ןעכַאמ "רשעמ לכו; ןופ ןיקירטונ יד .שודקה י"רא ןופ

 יד -- רבעי רשא לכ ."ןאצו רקב העור היהש אביקע תמ המל םלכ
 רעדעי ןערָאװעג טע'גרהעג ןענייז ייז ,טבשה תחת ,תוכלמ יגורה ןיינ
 היהו ,אביקע יבר ,רעטנהעצ רעד -- ירישעה .טבש ַא טָאטשנָא
 ןושמש 'ר) .הניכשה םוקמב ןערָאװעג טע'גרהעג זיא רע --- 'הל שדוק
 | .(רעילָאּפָארטסָא

 (.בל .זכ) ונרימי רמה םאו

 .ןערעוו סיורג ,ןעביוהרעד --- "םרה, ןעכַאמ "רמה, תויתוא יד
 עגידרעירפ ןייז טשינ טרעדנע רע ןוא הלודגל הלוע זיא שנעמ ַא תעב
 ןייז זַא ןמיס ַא סָאד זיא ,ןערָאװעג סיורג זיא רע רעדייא ,תוגהנתה
 ןייז ,גנוביױהרעד ןייז ןוא "ותרומתואע .'ד ינפל ןוצרל זיא תולדג
 על'עשוהי 'ר) .רעטנידרַאפ גילייה ַא ןיא 'דל שדֹוק היהי תולדג
 ,(רעשזרָאבדעשּפ



 רבדמב

 (כ .א) לארשי-יינב תדע לכ שאר

 ןעגױצַאב ץיוורוה לאירזע 'ר ,בר רענילבול רעד טָאה עודיכ

 רענילבול רעד טָאה לָאמניא .ןילבולמ ן'יבר םוצ שידגנתמ ךיז

 :שודקה דוי םעד טגערפעג בר

 ,רמוש ַא ןופ טיהעג דימת ןילבולמ יבר רעד טרעוו סָאװרַאפ ---

 ? יאבג רעדָא ,שמשמ ַא

 רעד םהיא טָאה -- הרותה-ןמ זמר רע'שוריפב ַא זיא סָאד ---

 ,לארשי-ינקז יד טנעכיײצַאב הרות יד -- טרעפטנעעגּפָא שודקה דוי

 ןיא ּפָאק רעד רעיײט יו .הדעה יניע רַאפ ,לארשי יפלא ישאר יד

 ףהעז טנעק רהיא יו ,רערעייט ךָאנ ןעגיוא יד ןענייז ,שנעמ םייב

 ךעלקעדיוצ טימ -- הרימש ַא טימ ןעריובעג טרעוו שנעמ רעד זַא

 יו סע טיה ןעמק לעטרעוו ַא טָאה טלעוו יד ןוא ןעגיוא ענייז רעביא

 יבר רעד יװ ,ּפָאק ןיא גיוא ַאזַא אליממ ףרַאד ,"ּפָאק ןיא גיוא ןַא

 ,הרימש עגידנעטש ןעבָאה ,ןילבולמ

 ,.טי .א) יניס רבדמב םדקפיו השמ תא 'ה הוצ רשאכ

 שיצ 'לארשי, טרָאװ ם'נופ תובית ישאר יד ןעכַאמ עודיכ
 וניבר השמ ןעוו זַא ,סיוא ךָאד טמוק -- "הרותל תויתוא אובר םישש
 יד טנערעלעג ןיילַא םעד טימ רע טָאה ,ןעדיא יד טלייצעג טָאה
 יװ יױזַא ,/השמ תא 'ה הוצ רשאכ/ ,קוסּפ רעד טגָאז סָאד טָא .הרות
 ױזַא ,ןעלױפַאב םהיא טָאה ת"ישה יו הרות יד טנערעלעג טָאה השמ
 ,טלייצעג ןעדיא יד טָאה רע זַא ,"יניס רבדמב םדקפיו, םייב ןעוועג זיא
 ,(רעווישטידרעב) .הרותה דומיל ַא ןעוועג ךיוא ןיילַא סָאד זיא

 (.דנ .א) השמ תא יד הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו

 ןעדיא יד יוװ ךיילג השרּפ רעבלעזרעד ןיא ךָאד ןענייז םייוול יד

 ךיוא הרות יד טינ טגָאז סָאװ רַאפ ,ןכשמ ןעגעוו ןערָאװעג ןעטָאבעג

 "? ףשמ תא 'ה הוצ רשא לככ םיולה ושעיוע ייז ייב
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 רערעווש טמוק שדוק-ילכ זַא ,סיוא ןענַאד ןופ עקַאט טזייוו ---
 ןעדיא עכַאפנייא .ןעדיא עטסָארּפ יװ ,"'ה הוצ רשאכ, ןָאט וצ ןָא

 רשאכ, ךיז ןערהיפפיוא ןוא ןָאט ןעלָאז ייז ,ן'לעוּפ וצ רעטכייל זיא
 ,(רעניזדַאר ךינעה ןושרג 'ר) ... שדוק ילכ יד ,םיול יד יװ ,"'ה הוצ

 .ח .ג) דעומ להא ילכ לכ תא ורמשו
 עלַא טימ ןכשמ רעד יו טקנוּפ .'ה לכיה רעד יו זיא שנעמ רעד

 השודקב ןייז ןעלָאז ייז ידכ ןערעוו טיהעג טפרַאדַאב ןעבָאה םילכ ענייז
 ענייז עלַא ,םגּפ ַא ןופ טיהעגּפָא ןייז שנעמ רעד ףרַאד ױזַא ,הרהטבו
 דימת ייז ףרַאד רע -- דעומ להא ילכ תניחבב ןייז ןעפרַאד םירבא
 (רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .הרהטבו השודקב ןעטלַאה

 ץרַאה סָאד -- .'לכיהבש הרות רפס וליפא ,לזמב יולת לכה,
 שודקה רהז רעד יו .הרות ןייז ןופ לכיה רעד זיא שנעמ ם'ניא
 ץרַאה טוג ַא שנעמ רעד טָאה ."אבל אד הרות רפסד אנורא, : טגָאז
 ךיז ןיא טגָאמרַאפ רע סָאװ הרות יד טָאה ,סיורג טינ ךיז טלַאה ןוא
 .רַאֿפ .אינסכא עטוג ַא ןוא לכיה םענהעש ַא טָאה יז .לזמ טוג ַא
 געמ ,'הוװאג לעב, ַא זיא ןוא ץרַאה טכעלש ַא שנעמ רעד טגָאמ
 ךיז ןיא טָאה רע סָאװ הרות יד טָאה ,הרות-לעב רעסיורג ַא ןייז רע

 אל ותוא בבל בחרו םיניע הבג; :טגָאז קוספ רעד יװ ,לזמ טכעלש ַא
 ,(רעצישזדָאמ לארשי 'ר) ."לכוא

 :ןילבולמ יבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה ץיוורוה לאירזע 'ר }

 .ןעדיא ליפ ױזַא ךייא וצ ןערהָאּפ סָאװרַאפ ,הביס יד רימ טרעלקרעד

 ? רימ וצ ןערהָאפ ןעדיא יד ןעוװ ,ןעוועג רעשיטקַארּפ טינ טלָאװ

 ןוא רעסעב ןעגָאז יאדװַא ךיא ןעק ,הרות ישודיח ,םילוּפלּפ ךייש סָאװ
 . 5 ךייא רַאפ רענעש

 ןילבולמ יבר רעד םהיא טָאה --- !טכערעג טעמכ טייז רהיא ---

 .השק ךיוא סָאד זיא ןײלַא רימ-- טרעפטנעעגּפא גיד'תומימת
 רימ זיא יב ךיא סָאװ ןוא ןיב ךיא רעװ ,סייו ךיא יו טול
 רימ וצ ןערהָאפ ןעדיא ליפ ױזַא סָאװ סָאד טמוק יו ,אלפ ַא תמאב

 רימ וצ ןעמוק ןעדיא יד זַא ,ןייז רעבָא ןעק'ס ? ךייא וצ טינ ןוא

 רהיא לייוו ,ךייא וצ טינ ןעמוק ייז ןוא ןיב ךיא רעוו סייוו ךיא תמחמ
 ...!טנעז רהיא רעו טינ טסייוו

 וצ רעקצָאק עלעדנעמ 'ר ןופ ןעגנואיצַאב יד ןענייז ,עודיכ
 ןליפא ,טנייה זיב זיא תוגחנתה ןייז ,גנערטש ןעוועג םידיסח ענייז
 זַא ,טריסַאּפ לָאמניא טָאה .שינעטער ַא ןעבילברַאפ םידיסח ןעשיווצ
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 -עגפיוא םהיא טָאה עלעדנעמ 'ר ןוא בר ַא ןעמוקעג זיא קצָאק ןייק

 ןעדַאלעגנייא ,םהיא טימ טסעומשעג ,ךילדנײרפטסַאג טסכעה ןעמונ
 .שיט םייב ןעסע ןעמַאזוצ םהיא טיִמ לָאז רע

 עטנָאנ ַאזַא .םידיסח ןעשיװצ לודג אלפ ַא ןעועג סָאד זיא

 ןייז טגעמעג וליפא רע טָאה ,דיסח ַא וצ ן'יבר רעייז ןופ תוברקתה

 רעד ןעװ ךָאנ טרפב ןהעזעג טינ יז ןעבָאה הרותב-לודג ַא ,בר ַא

 טָאה .דיסח רעקצָאק ן'בושח ַאזַא רַאפ ט'מש'עג טינרָאג טָאה בר

 ןעגעו ןיבר םעד טגערפעג םיברוקמ עטנָאנ רָאג יח ןופ רענייא

 ןעטנַאקַאב גינייו םעד טלייטעגוצ טָאה רע סָאװ ,דוביכ ןעסיורג םעד
 , .בר

 רעקצָאק רעד םהיא טָאה -- 4 טשינ וטסהעטשרַאפ סָאװ ---

 רע .הטוש רעסיױרג ַא ןלצל אנמחר זיא בר רעד --- טרעפטנעעגּפָא

 ,רימ וצ טרהָאפ רע סָאװ סָאד זַא ,טנעכער רע ,ךס ַא ךיז ןופ טלַאה

 ,תוטש ןייז ןעבעגעגכָאנ הטוש םעד ךיא בָאה ,דובכ ַא רימ רַאפ זיא

 ןעסיו לייו ,טײקכילדנײרפטסַאג ַאזַא טימ ןעמונעגפיוא םהיא בָאה

 ...! דסח-תולימג ַא ךיוא זיא ,תֹוטש ןייז ןעבעגוצכָאנ רַאנ ַא זַא ,וטסלָאז

 (כ .ד) ותמו שדוקה תא עלככ תוארל ואובי אלו

 .תוגהנתה ןייז ןהעז זיולב ן'יבר םוצ ןעמוק סָאװ םידיסח ןַארַאט

 -גירט םענייז ן'יבר םעד ןהעזעג טָאה דיסח ַא ,ןעפָארטעג לַאמנייא טָאה

 יָאװעג ןעסָאלשַאב םהיא ייב זיא .,ןיליפת ןוא תילט ןיא עוװַאק ןעק

 ןוא תונווכ עסיורג ןַארַאפ תוגהנתה ס'ניבר ם'גיא זיא אמתסמ זַא ,ןער

 "רעד טנערָאװ .ןיליפתו תילס ןיא עווַאק ןעקנירט ןעביוהעגנָא טָאה רע

 ןהעז זיולב ןעמוק טינ טסלָאז -- "תוארל ואובי-אלו, הרות יד רַאפ

 תא עלבכ, .ןהעזעג ייז טסָאה וד יו ,םישעמ יד ןעמהענרעביא ןוא

 ןייז ןוא ,ותונטק ימיב ן'יבר םעד ןעפערט דָארג טסנעק ,,שדוקה

 טסייו רעוו ,ןעניימ טסעו וד ןוא ןעגנורהיפפיוא עניד'מדָאה דחאכ

 "רעביא טסעװ וד ןוא ,םעד ןיא ןעקעטש סע תונווכ א ראה סָאװ

 "כָאנ -- ֹותמֹו ,השודק זיא סָאד זַא ןעביולג ןוא ,תוגחנתה יד ןעמענ

 הגרדמ רעכיוה תמא ןַא וצ וטסעװ ןהעז זיולב ןופ ,ן'יבר םעד ןעגלָאפ

 ,(םירפא הנחמ לגד) .ןעכיירגרעד טינ לָאמנייק

 +יד טגלָאפעגכָאנ רדסכ טָאה רעכלעוו ןַאמרעגנוי רעשידיסח ַא

 רעד ןעוו דימת זַא ,טקרעמַאב טָאה ,רעצישּפָאר ילתפנ 'ר ןופ הכרדה

 יד ןעטינשעגּפָא ךיז רע סָאה ,ץחרמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא יבר

 ןעמ זַא ,רפס ַא ןיא ץעגרע ןהעזעג טָאה ןַאמרעגנוי רעד תויח ,לגענ

 סָאד .םהיא זיא ,ץחרמ ןיא ןהעג ן'רַאפ לגענ יד ןעדײנשּפָא ףרַאד

 זַא ,טכַארטעג רעבָא טָאה רע .אלּפ ַא ןעוועג ן' יבר ןופ תוגהנתה
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 ןעטעבעג טָאה רע ןוא הנווכ ערעדנוזַאב ַא ןעבָאה יבר רעד זומ אמתסמ

 .יןערעלקרעד הנווכ יד םהיא לָאז רע ,רעצישּפָאר םעד

 הלגמ הנווכ יד ריד ךיא לעװ ,געט יירד ןעטסַאפ טסעוװ ֹוד זַא ---

 .טרעפטנעעגּפָא לעכיימש ַא סימ רעצישּפָאר רעד םהיא טָאה --- ! ןייז

 ןַאמרעגני רעד זיא רעגידרעטיצ ןוא רעטרעצעגּפָא ,רעכיילב ַא

 םהיא טלהעצרעד ןוא רעצישּפָאר םוצ ןעמוקעג רעטעּפש גָאט יירד

 טיירג רע זיא טציא ןוא לעפַאב ס'ניבר םעד טגלָאפעגסיוא טָאה רע זַא

 | .הנווכ רעד ןופ דוס םעד ןעמהענוצפיוא

 -סיױרַא לייו ,ע'טושּפ ַא רָאג זיא הנוכ רעד ןופ דוס רעד ---

 ךיז ןעדיינש ייז ןוא רעכייוו לגענ יד ןענייז ץחרמ ם'נופ גידנעייג

 ...רעסעב ןוא רעגנירג

 ן'יבר םוצ ןערהָאפעג יבר רערדנסכלַא רעד זיא ןַאמרעגנוי סלַא

 .ןעגידרעטעּפש םעד ןעזיוועגנָא לָאמנייא םידיסח ןעבָאה .םנוב 'ר
 ,טסעומשעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמנעגנוי ַא ףיוא ן'יבר רערדנסכלַא
 ,"יבר;ק ַא ןערעוו וצ רַאפרעד ךיז טיירג ןוא "והילא-יוליג; טָאה רע זַא
 טימ ןעבירשעגפיוא ,לעטיווק ַא ןעמונעג יבר רערדנסכלא רעד טָאה
 שיא ןַא ןופ תוגהנתה יד ,תויתוא עט'הביתכ'עג עסיורג עגיד'הנושמ
 -עגרעטנוא סָאד ןוא "דליפ ךאלמ, טנעכייצעגרעטנוא ,רוחטו שודק
 .ןַאמנעגנוי םעד ןעפרָאװ

 -הנושמ ן'טימ לעטיווק סָאד ןהעזרעד טָאה ןַאמרעגנוי רעד זַא

 לעמיה ןופ םהיא ןעמ טָאה סָאד זַא ןעוועג רעכיז רע זיא ,בתכ ןעגיד
 "רעד א .ןעבעל ןיא ןייז גהונ ךיז לָאז רע ױזַא יו ,ןעפרָאװעגרעטנורא
 האריו המיא סיורג טימ ןוא לעטיווק סָאד טּפַאכעג רע טָאה רענעקָארש
 ,םנוב 'ר ן'יבר םוצ ןעפָאלעגנײרַא

 "עוו ןענַאטשרַאפ קילב ןעטשרע ן'פיוא טָאה םנוב 'ר יבר רעד
 ןַאמרעגנוי רעד זיא .טלעכיימשעצ ךיז רע טָאה ,זיא סָאד טײברַא סעמ

 ס'ניבר ם'נופ ןערָאװעג טשַאררעביא רעטרעטיצרַאפ ַא גידנעהעטש
 :טגערפעג םהיא טָאה ןוא לעטיווק ןעשילמיה םוצ טייקגיטליגכיילג

 רַאפ ,ָאי ביוא .זיא "דליפ ךאלמ, רעד רע ,טסייוו יבר רעד ---
 ?יבר רעד טכַאל סָאװ

 םנוב 'ר יבר רעד םהיא טָאה --- ! ךיא ךַאל רַאפרעד עקַאט ---
 ,רעטנעענ ֹוצ םוק .ךאלמ םעד טוג ןעק ךיא לייוו --- טרעפטנעעגּפָא
 ,ךאלמ ןעשילמיה ם'נופ תובית ישאר יד ןערעלקפיוא ריד ךיא לעװ

 םוצ ךיז טרעטנעענרעד ןַאמרעגנוי רעד טָאה רעטרעטיצרַאפ ַא
 -ישאר יד טנעיילעגרעביא םהיא טָאה םנוב 'ר יבר רעד ןוא ן'יבר
 ,..רבד לכל ןימאי יתּפ -- "דליפ ךאלמ , ןופ תובית



 א ש נ

 (.ב .ה) עורצ-לכ הנחמה ןמ וחלשיו

 -רעד ןעמ ףרַאד .הואג ןוא ערה-ןושל בילוצ תערצ טמוק ,עודיכ
 תוריבע ייווצ יד בילוצ תערצ טימ ןעגָאלשעג ןענייז סָאװ עלַא יד רַאפ
 ןענייז יז לייװ --- שפנל אמט לכו .לארשי הנחמ ןופ ןעקישסױרַא
 .(רעװעשטָאלז ריאמ לאיחי 'ר) .ךילדעש ןעמעלַא רַאפ

 סָאװ ךעלעגניצ עטַאלג יד --- "תוקלח יתפש לכ 'ה תרכו; /

 עטשרע יד ןעשיווצ דוריפ םרוג ןענייז תוליכר ןוא ערה-ןושל ןעדער

 (ט"שעב) .ה"יוה םש ם'נופ תויתוא עטצעל ןוא

 ןעסע ייז ןעוו סָאװ ,ןעשנעמ ןַארַאפ --- "שיא אלו תעלות יכנאו,

 ,למירעוו א ָאד זיא יֹרּפ רעד ןיא זַא ,ששח ַא רָאנ ןעבָאה ןוא תוריּפ
 רוסיאב ןערעװ וצ לשכנ טינ ידכ ,טכורפ יד קעוװַא ייז ןעפרַאװ
 ףיוא סעכ ןיא ןערעוו ייז ןעו ןעשנעמ עבלעז יד .םיעלות תליכא
 -רעגידעבעל ןכומ ןענייז תופידר ינימ לכב םהיא ייז ן'פדור ,שנעמ ַא
 .ןעגנילשוצנייא םהיא טייה

 יכנאוע ,םלוע לש ונובר םייב ןעטעבעג ךלמה דוד סָאד טָאה
 ןעגנילשוצנייא טינ רהזנ ןענייז סָאװ ןעשנעמ יד --- "שיא אלו תעלות
 רַאפ רָאנ ,שנעמ ןייק רַאפ ןעטלַאה טינ ךימ ייז ןעלָאז ,םירעוו ןייק
 טינ רעליימ ערעייז ןופ ןערעוו לוצינ ךיא לע םעד תמחמ ,םערָאװ ַא

 ,(ךורב 'ר יבר) .ןערעוו וצ ןעגנולשעגנייא

 ףרַאד הרות זיולב טינ -- ?!םדָאה לכמ דמולה ? םכח והזיא,

 .תובוט תודמ ןוא הגהנה ךיוא רָאנ ןעשנעמ ןעדעי ןופ ןענרעל ןעמ

 ,(רעלעבָאנרעשט יכדרמ 'ר)

 לואש עיצאו ,התא םש םימש קסא םא; םילהת ןיא קוסּפ םעד

 ,טניימ שנעמ ַא ביוא :טשטיײטעג רענירבָאק השמ 'ר טָאה ,"ךנה

 רע לָאז ,סיורג ךיז ייב זיא רע ,לעמיה םעד טכיירגרעד טָאה רע זַא

 ןוא רעטייוו ןעטרָאד טזיב טָאג וד זַא ,"התא םש; ןעקנעדעג ןוא ןעסיוו
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 ןעביױהעגנָא טינ רָאג וליפא ךיד טָאה שנעמ רעד ןוא םהיא ןופ רעכעה
 ,ןייז וצ גישמ

 רעגיד'לפש ךיז טלַאה סָאװ רעבָא שנעמ רעד -- "לואש עיצא
 תואג ןייק ןופ טינ טסייוו ץרַאה ןייז ,"לואש, ןופ רעגירעדינ ןוא
 . ,םהיא וצ טנעָאנ זיא ת"ישה ,םהיא טימ ָאד טָאג זיא טלָאמעד "ךנה;

 ןעביג םישובלמ זַא ,"אתודבכמ ינאמ, ןעגָאז ל"זח יד סָאװ סָאד

 יד ןוא ןושל םעד ,רובד םעד ,הבשחמ יד טניימעג ייז ןעבָאה ,דובכ

 ,(ןהכה קודצ 'ר) .ןעשנעמ ם'נופ דובכ ישובלמ יד ןענייז סָאד .םישעמ

 ,קסנעזיל ןיא סַאג ןיא לָאמנייא גידנעייג ךלמילא 'ר יבר רעד
 ןוא טלעטשענּפָא םהיא רע טָאה ,דיא ןעדמערפ ַא ןעפָארטעג טָאה

 | : טגערפעג
 ? דיא ַא זיא ןענַאוװ ןופ ---
 | ,ןרַאגנוא ןופ ---
 ? קסנעזיל ןיא דיא רעשירַאגנוא ןַא טוט סָאװ ---
 ,ךלמילא 'ר ן'יבר םוצ ןעמוקעג ןיב'כ ---
 ?ןרקשו יאמר םעד ןופ ןעמ טרעה ןרַאגנוא ןיא ךיוא ,ױזַא ---
 גידנערָאצ דיא רעד טָאה -- !קינ'הּפצוח ,לארשי-עשוּפ ---

 ןעגעו ןעמ טדער ױזַא טָא -- ךלמילא 'ר ן'יבר םוצ ןעירשעגסיוא
 ! רודה קידצ ַאזַא

 םוצ ןעמוקעג זיא דיא רעד ןעוו ,רעטעּפש ןעדנוטש עכילטע טימ

 רעטרעטיצרַאפ ַא רע זיא ,ןהעזרעד םהיא טָאה ןוא ךלמילא 'ר ן'יבר
 .ןעדערסױרַא טנעקעג טינ טרָאװ ןייק טָאה ןוא ןעבילבעג

 יבר רעד םהיא טָאה --- ? ןעקָארשרעד ױזַא ךיז וטסָאה סָאװ ---
 טגָאזעג ריד בָאה ךיא -- ןעפורעגוצ לעכיימש ַא טימ ךלמילא 'ר
 ...תמא םעד טגָאזעג רימ טסָאה וד ןוא תמא םעד

 (.ט .ה) לארשי ינב ישדק לכל ,המורת לכו

 טינ ךיז טיה ,ןושל ןייז טימ טדײשענּפָא זיא סָאװ דיא רעדעי
 ללכ ןיא זיא ,רקש ןוא ערה"ןושל ,תוליכר ,הּפ-"לובינ ןייק ןעדער וצ

 .רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .לארשי ינב ישדק

 (י .ה) היהי ול ןהכל ןתי רשא שיא

 תדובע וצ ךיז ןעבעגרעביא הנומאבו תמאב טעװ סָאװ דיא רעד
 באז 'ר) .סטוגסָאדלַא טימ ןייז טשנעבעג רע טעװ --- היהי ול ,םשה |

 | .(רעשירַאבז יבִצ
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 (.דכ .ה) םירראמה טימ

 וצ גהנמ םעד ןעמונעג םידיסח ןעבָאה "םירראמה םימא יד ןופ
 רעד ןעוו --- וינפב אלש וליפא טנוזעג ס'הלוח ַא רַאפ הקשמ ןעקנירט
 ייברעד ָאטינ זיא הלוח

 ןעקריוו "םיררָאמה םימ; יד זַא ,ל"זח יד ןעגָאז ,הטוס ַא ייב
 יד ןעגָאז ךיוא .ייברעד ָאטינ זיא ןַאמ רעד ןעוו ,וינפב אלש וליפא
 ,תונערופ תדמ ַא ןופ רעסעױג זיא לוכיבכ ןופ הבוט הדמ ַא זַא ל"זח
 ,תוינערּפ תדמ ַא זיא עכלעוו ,הטוס ַא ייב טפלעה הקשמ ךָאד-המ לייוו
 ייב ,הבוט הדמ ַא ייב ןעפלעה ףרַאד הקשמ זַא ןכש לכמ ,וינפב אלש
 האופר ַא ןעבָאה לָאז הלוח רעד זַא ,וינפב אלש ךיוא םילוח רוקב
 ,(רעווישטידרעב) .המלש

 (ךכ .ה) אלפי יכ השא-וא שיא
 ןוא הזה םלועה יקסעמ ךיז ןעדײשּפָא ןעצנַאגניא לָאז שנעמ ַא

 ,שנעמ ַאזַא ,טלעוו רעד ןופ ןייז הנהנ ןעלעוו טינ ןוא ריזנ ַא ןערעוו
 ,(דיגמ רעצינעשזָאק) .אלפ ַא ןיא ,אלפי יכ

 ןעבָאה סָאװ ,יד ןייז לבוס טנעקעג טינ טָאה "לארשי בהוא; רעד
 ַא ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא לָאמנייא .םיתינעת ןוא םיפוגיס טעװַארּפעג
 ןעועג תינעת רזוג טָאה הלהק יד ןעװ גָאט ם'ניא טקנוּפ לעטעטש
 גידנעמוקניירַא .ןעגער ןייק ןעגנַאגעג טשינ טייצ עגנַאל ַא זיא סע לייוו
 ךיז ןעגנַאלרעד ןעסייהעג "לארשי בהוא, רעד טָאה ,אינסכַא ןייז ןיא
 טָאהעג ייז ןעבָאה ,טסואוורעד ךיז ןעבָאה ?ריעה-ינּפ, יד זַא .ןעסע
 | ,םהיא וצ תונעט

  ףעגער ןעפרַאד רימ לַײװ ןעוועג תינעת רזֹוג טָאה הלהק יד ,ןכתיה
 ךיז טצעז ןוא רהיא טמוק ,ןעמונעגנָא תינעת םעד טָאה רובצ רעד
 ?ןעסע קעװַא ךילטנעפע

 "לארשי בהואש רעד ייז טָאה --- ןהעטשרַאפ רָאנ רימָאל ---
 ?ןעגער םעד ריא טפרַאד סָאװ בילוצ --- טרעפטנעעגּפָא גיד'תומיענב
 -עג ַא ןייז לָאז סע ןעסקַאװ ןעלָאז רעדלעפ יד ףיוא האובת יד ידכ
 סָאװ ָאט ,ןעסע םוצ גונעג ןייז לָאז סע ,הסנרּפ ןייז לָאז סע ,שינעטער
 םיתינעת ןעווארפ רָאג קעװַא ךיז טצעז רחיא --- ? רהיא טוט עשז
 ןעמוקסיוא ןעק ןעמ זַא ,םלוע לש ונובר םעד טזייוו ןוא םיפוגיס ןִוא
 רהיא טפרַאד סָאװ וצ ,יֹוזַא ביוא ,ןעקנירט ןוא ןעסע ןהָא ,הסנרּפ ןהָא
 ? ןעגער

 הדועס ַא טכַאמ ,ןענעװַאד ן'כָאנ ,ע"שבר םוצ ללּפתמ טייז ,אברדא |
 זַא ,ןעסע ןעפרַאד ןעדיא זַא ןהעז ת"ישה לָאז ,טקנירט ןוא טסע ---
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 רעד ,ת"ישה ןוא ,הסנרּפ ןעפרַאד ייז זַא ,סיורג זיא תוכרטצה רעייז

 ןעבעג ךיײא טעװ ןוא ןעװעלַאשז טינ סיוועג ךייא טעו ןמחרה בָא

 ...הכרב ןוא לזמ ךיוא רָאנ ןעגער זיולב טינ

 (.זי .הנ ןהכה חקי ןכשמה עקרקב היהי רשא רפעה ןמו
 ןעטסנעלקבש ןעטסנעלק ןופ וליפא זַא זמר ַא זיא קוסּפ םעד ןופ

 סָאװ רעד וליפא ,רעטסערג רעד לָאז ,גירעדינ דרע יד יוװ זיא סָאװ

 יתתנ בוט חקל יכ ,הרות אלא החיקל ןיאו) "חקי; ןכשמה תגרדמב זיא

 .(ט"שעב)) יןענרעל םהיא ןופ רע לָאז (םכל

 (.גכ .ו) לארשי ינב תא וכרבת הכ
 ,"םולש ףדורו םולש בהוא? ןעוועג תודמ ס'נרהא ןענייז עודיכ

 "הכע :ןע'נרהא וצ דער ,ןרהא לא רבד ,ן'השמ וצ טגָאזעג טָאג טָאה

 "יווצ זַא ,ןעדיא יד ןעשנעב רע לָאז ,"וכרבת, תודמ ענייז טימ זַא ---

 ,(ןילבולמ יבר) .תודחא ןוא הבהא ,םולש ןעשרעה לָאז ייז ןעש

 ןיא ןעמַאזוצ ןעדיא יד טהעז ת"ישה ןעוו --- "םבל דחי רצויה.

 רע זיא ,"םהישעמ לכ לא ןיבמו, ,ץרַאה ןייא טימ טגינייארַאפ ,תודחא

 ןענייז יי ןעו וליפא ,םישעמ ערעייז ףיוא ךילטקניּפ קדקדמ טינ

 .((רעצישזדָאמ לארשי 'ר) .עטכעלש

 ,'השמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג -- "לארשי ינב תא וכרבת הכע

 :ןעגָאז ױזַא ןעדיא יד לָאז רע ,םהל רומא ,ןע'נרהא וצ ןעגָאז לָאז רע

 טמוק ליומ ןיימ ךרוד לייוו ןעניימ טינ הלילח טלָאז רהיא ---

 טלָאז רהיא ,ליוו ךיא רָאנ ,ןעשנעב וצ חכ םעד ךיא בָאה ,הכרב יד

 טָאג זַא ,"'ה ךכרבי; .ע"שבר ןופ חילש רעד רָאנ ןיב ךיא זַא ,ןעסיוו

 תא ומשוק .טיהענּפָא ןייז רהיא טעװ ,"ךרמשיו, ,ןעשנעב ךייא טעװ

 ןעמָאנ ןיימ ןיא ןעדער ױזַא ןעלעוו רעדניק ענייז טימ ןרהא זַא ,"ימש

 רָאנ ,םינהכ יד ייז טינ זַא ,ןעדיא יד וצ ןעגָאז ױזַא ,"לארשי ינב לע;

 ןעדיא יד ,עדייב ךיא לעװ ,"םכרבא ינאוק ,רעשנעב רעד ןיב ךיא

 (רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .ןעשנעב םינהכ יד טימ

 לָאז רע ,דיגמ רעקסירט םעד ןעטעבעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 .ןעשנעב םהיא
 .ןעשנעב ךיד ךיא לעװ ,ןוידּפ ַא ןעבעג טסעוו---

 ?הכרבל יואר טינ ךיא ןיב ןוידּפ ַא ןהֶא ןוא ---

 !ןעשנעב טָאג ךיד לָאז ןוידּפ ַא ןהָא ---
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 ןהָא ןוא ,יבר רעד טשנעב ,טלָאצַאב סָאװ רעד זַא ,סָאד טניימ ---
 ?ןעשנעב םהיא לָאז טָאג יבר רעד טסייה טלעג

 ינב תא וכרבת "הכ, :הרות רעד ןיא שוריפב טהעטש יױזַא ---
 ,דלעג ןהָא ןעשנעב "יזַא; םהיא טסלָאז לי דיא ַא בוא ,לארשי
 ...ןעשנעב ךיד לָאז טָאג --- "ה ךכרביא םהיא גָאז ,"םהל רומא;

 יד ליױו ,דיחי ןושלב ןערָאװעג טגָאזעג זיא םינהכ תכרב
 גנוגינייארַאפ זיא ,ךיז ןעגיטיונ ןעדיא יד רעכלעוו ןיא ,הכרב עטסערג
 .(רענשטנעל ל"מר) ."לארשי ןחיו; --- תודחא ןוא

 ןינמכ ,158 ןעפערטַאב "לארשי ינב תאק ןופ תובית"ישאר יד

 ןעגרָאמהירפ ןעדעי ןעגָאז ןעדיא יד סָאװ םעד בילוצ ."דחא,
 וטסלָאז ,"וכרבת הכ , ארובה תודחא לבקמ םורַא ױזַא ייז ןענייז "דחא;
 -װָארטסָא הירמש לאומש 'ר) .ד ךכרבי טימ ןעשנעב ייז רַאפרעד
 ,(רעצ

 ןכודל תולעל םיאשר םינהכה ןיאש ,יאכז ןב ןנחוי 'ר תונקת
 ,הרותה ןמ זמר ַא ןופ ךיז טמענ --- ןהילדנסב

 ןוא הנס םייב וניבר השמ וצ ןעזיװַאב ךיז טָאה ה"בקה תעשב
 ,"פודגה הארמה תא; ןהעז וצ ןערעטנעענרעד ךיז טלָאװעג טָאה השמ
 .לעמ ךילענ לש ,םלה ברקת לא ,ןהשמ וצ טגָאזעג ה"בקה טָאה
 ןעו זַא ,זמר ַא ןענַאד ןופ זיא ."ןהכ, אירטמיגב "םלה; -- ךילגר
 ,(לשעה 'ר יבר) .ךיש יד ןָאטסױא ייז ןעלָאז ,ןכודל הלוע ןענייז םינהכ

 סָאד רָאנ יו תוכז ןערעדנַא ןייק טינ ןעבָאה ןעדיא ביוא "הכ ,

 ןענייז סָאװ תויתוא גיצנַאװצ ןֹוא ףניפ יד גָאט ןעדעי ןעגָאז ייז סָאװ

 ת"ישה יאדכ זיא -- לארשי ינב תא וכרבת ,"לארשי עמש/ ןיא ָאד

 ,((רעוועסאס ל"מר) .ןעשנעב ייז לָאז

 .ןעדיא יד ןעשנעב םינהכ יד ןעסייהעג ע"שבר רעד טָאה סָאװרַאפ

 ?ןעשנעב ןײלַא ייז ךָאד רע ןעק ,ליוו רע ביוא
 רעד ןעוו ךָאד טהעז ,תורתסנה לכ הפוצ ַא זיא סָאװ ת"ישה ---

 טעװ ,ןערעװ רשעתנ טעװ ,בוט לכ טימ ןייז טשנעבעג עו שנעמ
 ןעשידיא םעד ןעזָאלרַאפ טעװ ,רשיה ךרד ןופ ןהעגרעטנורַא רע
 ,תורישע ןייק טימ ןעשנעב ןעלעוו טינ רעבירעד םהיא טעו ןוא געוו
 ,ןעשנעמ ןופ דיתע םעד טינ טסייוו ןוא טינ טהעז רע ,ןהכ רעד רעבָא
 םעד ןעשנעב טינ לָאז רֶע סָאװ-רַאפ בוכיע ןייק ָאטינ זיא םהיא רַאֿפ
 ןעשנעב לָאז רע ןהכ םעד ןעסייהעג ת"ישה רעבירעד טָאה .ןעשנעמ
 ץע"שבר רעד שטָאכ --- "םכרבא ינאו; ןעשנעב טעװ ןהכ רעד זַא ןוא
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 ןעמוקסױרַא טשינ ןעשנעמ םעד טעװ הכרב יד ןופ זַא ,ןהעז טעוו

 "נופ םהיא טעװ ,ךרד ןעשידיא ןופ ןהעגרעטנורַא טעוו רע ,חבוט ןייק

 ,(רענילרַאק רֶשֲא 'ר) .ןעשנעב טָאג ןעגעווטסעד

 וצ ןעמוקעג לָאמנייא זיא ,ןצמק רעסיורג ַא ,רשוע ןַא ,דיסח ַא

 "עג ןוא טכַארטַאב עלַאקזחי 'ר םהיא טָאה .רערימזוק עלַאקזחי 'ר

 : םהיא וצ טגָאז

 .אעראב ילבד ארפוש יאהל יו ----

 רענעקָארשרעד ַא דיסח רעד טָאה --- ? יבר רעד טניימ סָאװ ---

 .רערימזוק םעד טגערפעגרעביא

 העוו ,דיסח רעליואוו ַא ,דיא רענייש ַא טזיב וד ,טושּפ רָאג ---

 -- בֹהז תורפע ןיא ןעקנוזעג ףיט ױזַא טזיב וד סָאװ ריד וצ רעבָא

 ,דלָאג ןופ ביוטש ם'ניא

 .'"ער) ןיקיזמה ןמ --- ךרמשיו .ןוממב -- 'ה ךכרבי

 ,תורישע טימ ,דלעג טימ טשנעב ע"שבר רעד סָאװ שנעמ םעד

 טיג םהיא לָאז דלעג סָאד ,ןערהיפרַאפ טינ תורישע סָאד םהיא לָאז

 .(רעוועניש עלאקזחי 'ר) .ןייז קיזמ

 - ,םסרופמו בושח שיא ןַא ןופ ,יורפ יד יװ ױזַא --- ימש תא ימשו

 ןעפור ןעדיא יד ןעמ טעװ ױזַא ןעמָאנ ס'נַאמ םעד ףיוא ןעמ טפור

 ,(דיגמ רעצינעשזָאק) .קלָאפ ס'טָאג --- ןעמָאנ ןיימ ףיוא
 טי א

 ונברק תא ןושארה םויב בירקמה יהיו

 ,.בי .ז) בדנימע ןב ןושחנ

 רַאפ סָאװ .הרצ ןושל ַא סָאד זיא ,יהיו רמאנש םוקמ לכ ,עודיכ

 ,ןברק ןעטשרע םעד ןייז וצ בירקמ ,הברדַא ?ןעוועג ָאד זיא הרצ ַא

 .החמש עסיורג ַא ןייז בדנימע ןב ןושחנ ייב טפרַאדַאב טָאה

 טָאה ת"ישה זַא ,בדנימע ןב ןושחנ טגָאזעגנָא טָאה השמ ןעוו ---

 ןושחנ טָאה ,ןברק ןעטשרע םעד ןייז וצ בירקמ טלהעוורעדסיוא םהיא

 "עג רע טָאה -- ןכתיה .שפנ-תמגע ןוא רעצ סיורג טַאהעג םעד ןופ

 תובישח ַאזַא וצ ןייז וצ הכוז ,סָאד ךיא ןיב סָאװ ןוא רעוו --- טגערפ

 גיטכיר ןיוש זיא ?ןברק ןעטשרע םעד- ןייז וצ בירקמ ,תולדג ןוא

 םייב זיא תווינע ןייז בילוצ ,רעצ סיורג טַאהעג טָאה ןושחנ .יהיו רעד

 טלָאװ ןילַא רע יוװ ךיילג ןברק ס'נושחנ ןערָאװעג טנעכעררַאפ ע"שבר

 "ונברק תא; קוספ רעד זנוא טגָאז רַאפרעד .ןעוועג בירקמ ךיז שממ

 .(רעצירָאק סחנּפ 'ר) .אפוג בדנימע ןב ןושחנ ןעוועג זיא ןברק רעד
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 ןעגעו ם"ירה ישודיח םעד טגערפעג אשנ תשרּפ טָאה דיסח ַא
 סָאד ףיוא םעט ַא י"שר טגנערב סָאװרַאפ .םיאישנ יד ןופ תונברק יד
 -רעוו ייווצ יד ןופ לָאצ יד ,אישנ ןעטייווצ ןופ ןברק םעד ןייז בירקמ
 םדא סָאװ ןערהָאי יד ןעגעקטנַא 0 טפערטַאב "ףסכ תרעק, רעט
 יד ףיוא םעט םוש ןייק טינ טגנערב י"שר ןוא טבעלעג טָאה ןושארה
 ? אישנ ןעטשרע ןופ תונברק

 ישודיח רעד םיא טָאה -- י"שר זנוא טנערעל לודג רבד ַא --
 אישנ רעד זַא ,ןייז רעכיז יאדװַא טסגעמ --- טרעפטנעעגּפָא ם"ירה
 תונברק יד ןייז בירקמ ן'תעב םעט םענעגייא ןייז טַאהעג טָאה ןושארה
 תונברק עבלעזיד ןעוועג בירקמ טָאה אישנ רעטייווצ רעד תויה .ענייז
 -ייֹוװַצ ןופ הנווכ יד זַא ,י"שר זנוא טרעלקרעד ,ןושארה אישנ רעד יו
 םעד ןָאטוצכָאנ ,ןעריטימיא וצ ןעװעג טינ ןיטולחל זיא אישנ ןעט
 יד ןייז בירקמ תעב טָאה אישנ רעטייוצ רעד רָאנ ,אישנ ןעטשרע
 ,הנווכ ענעגייא ןוא םעט ןערעדנוזַאב ןייז טַאהעג תונברק

 טָאה ,אישנ רעדעי .םיאישנ עלַא ייב ןעוועג סָאד זיא יוזא ןוא
 ןייז ןָאטעגכָאנ ױזַא םתס טינ טָאה ,הנווכ ןייז ןוא םעט ןייז טַאהעג
 טינ ןעלָאז רימ .,תורודל דומיל ַא זנוא רַאפ ןיא סָאד טָא ןוא .רבח
 -יױוצ םעד ןעריּפָאק ןוא ןעכַאמוצכָאנ ,עיצַאטימיא ןייק ןעריציטקַארּפ
 ןייז רימ ןעפרַאד ,גנולדנַאה רעדעי ,טַאט רעדעי רעזנוא ןיא .ןעט
 ,הנווכ ענעגייא שיפיצעּפס ןוא םעט ןערעדנוזַאב ַא ןעבָאה ,גיטרַאנעגיײא

 די .ז) תחא ףכ
 יװ ,ןעצ זיא הרשע .ןעגיובעגנייא --- הפיפכ ןושל ַא זיא "ףכע

 בושח רהעמ ע"שבר ן'רַאפ זיא ,דיא ַא ןופ גיוב ןייא ."י, רּפסמ רעד
 ,(רעשזובשזעמ ךורב 'ר) .תרוטק ןוא דלָאג יו

 (טע .ז) ןניע ןב עריחא ילתפנל

 רעטצעל רעד ןייז וצ ןעמוקעגסיוא ילתפנ דָארג זיא סָאװ רַאֿפ
 ? םיאישנ עלַא ןופ

 ,רעגיצרַאהטוג ַא ןעוועג זיא ילתפנ .סָאװ רַאפ טגָאז ןעמָאנ ןייז --- |
 ביױקמ ןברק ןייז טלָאװעג טָאה סָאװ אישנ רעדעי ,וינע רעסיורג ַא
 סנייז טזָאלעג דימת טָאה רע .טזָאלעג םהיא רע טָאה ,םהיא רַאפ ןייז

 רעטצעל רעד ןייז וצ ןעמוקעגסיוא םהיא זיא רַאפרעד .ןהעגרעביארָאפ
 טָאה רע לייוו ,'ןניע; ןעפורעג םהיא טָאה ןעמ ןוא םיאישנ יד ןופ
 ,(רדנסכלַאמ ךינעה 'ר) .הבוט ןיע ןַא טַאהעג



 ךתולעהב

 (.ב .ח) הרונמה ינּפ לומ לא

 רעד סָאד זיא ."הּפצ תובית ישאר יד ןעכַאמ -- "הרונמה ינּפ,

 דיינשרַאפ ,ליומ ןייד למ ייז --- הֹּפ לומ .הרונמה ינּפ לומ לא שוריּפ

 ,תורנה תעבש וריאי ,תוליכר ןוא ערה ןושל ןעדער וצ ןופ ליומ ןייד

 .ךָאװ רעד ןופ געט ןעביז יד ןופ ,תולזמ ןעביז יד ןעטכייל ריד ןעלעוו

 .(רצווָארטסָא הירמש לאומש 'ר)

 (.ג .א) ןרהא ןכ שעיו

 .(ירפס) .הניש אלש ןרהא לש וחבש דיגהל

 רעטסָארּפ ַא ןעו ,"הניש אלש; שודיח רעד ױזַא סָאד זיא סָאװ

 וצ הנשמ טגַאװעג רע טלָאװ ,טָאג ןופ טָאבעג ַא טרעהעג טלָאװ דיא

 ?'ד ריחב ַא ןעוועג זיא סָאװ ןרהא טרפב ,ןייז

 רע זַא ,"הניש אלש; ביול ס'נרהא טלהעצרעד ירפס רעד --

 טינ רָאג זיא ןרהא ,טרעדנעעג טינ רָאג טימ ךיז טָאה ןרהא ,ןייֵלַא

 ןעזָאלבעג טינ טָאה ,סיורג ןעטלַאהעג טינ ךיז טָאה ,ןערָאװעג לעּפתנ

 "רעד ןעבילברַאפ זיא רע ,ןערָאװעג הלודגל הלוע זיא רע סָאװ ךיז ןופ

 ,(םנוב 'ר יבר) .רעירפ יו וינע ןוא חור-לפש רעבלעז

 .סָאד זיא אתובר ַא רַאפ סָאװ --- הניש אלש ןרהא לש וחבש דיגהל

 ?'ד יוויצ םעד ןייז הנשמ לָאז ןרהא זַא ןעטכַארט וצ רָאג ךייש יו

 ,תולעּפתה סיורג ןיא ןײרַא ןעמ טלַאפ הוצמ ַא ןָאט םייב תויה --

 רע ,ןע'נרהא ןעגָאז לָאז רע ן'השמ טגָאזעג טָאה טָאג ןעוו ךָאנ טרפב

 תוקקותשה ןוא טפַאשביל סיורג ןופ ךָאד טָאה ,טכיל יד ןעדניצנָא לָאז

 ןעסיגסיוא ןוא הרונמ יד ןעהערדרעביא טנעקעג ןרהא הווצמ יד ןָאט וצ

 -- "הניש אלש ןרהא לש וחבש. ירפס רעד זנוא טגָאז ,לעמיוב םעד

 תובהלתה ןייז הרונמ יד ןעדניצנָא םייב טרילָארטנָאק טָאה ןרהא

 תובהלתה סיורג ןופ הרונמ יד טָאה רע .הוצמ רעד וצ טטפַאשביל ןוא

 ןעסָאגעגסױא טינ לעמיוב םעד ןוא ןעפרָאװעגמוא טינ

350 



 21 } ת ו ל 9 ה ב

 םיא ייב ןיא הוצמ יד -- 'הניש אלש דמלמ ,ןרחא ןכ שעיו;

 יב הוצמ יד זיא גָאט ןעדעי ,(ןשי -- הניש) .ןערָאװעג טלַא טינ

 .((שודקה דוי) .עיינ ַא ןעוועג םיא

 ןע'נרהא ייב זיא שדוקה-תדובע עצנַאג יד ---."הניש אלש דמלמ,

 ןיא תוקיבד ןוא תובהלתה עצנַאג ןייז .גיטנעק ןעוועג טינ רָאג ץוחבמ

 ןעניד ןעמ ףרַאד ױזַא לייוו ,ץרַאה ןיא ףיט ןעטלַאהַאב ,םינפבמ ןעוועג

 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) .ת"ישה

 וצ ףױרַא רע טגיטש ,ןעשנעמ ַא ןֹופ עבט יד ןיוש זיא ױזַא
 רע טרעוװ ,תולעפתה רע טמוקַאב ןעבעל ןיא הגרדמ רערעכעה ַא
 זיא רע שטָאכ ןרהא ןעװעג רעבָא זיא שרעדנַא .סיורג ךיז ייב
 -ופ רע טָאה ,"לודג ןהכ, ןרַאפ טמיטשַאב ,ןערָאװעג הלעתנ יוזַא
 יד יװ טקנוּפ .הרונמ יד יװ ךיילג ךיז ןעטלַאהעג ןעגעווטסעד
 רעדָא רעכעה ,טהעטש יז ואוו קוליח ןייק טליפעג טינ טָאה הרונמ
 ןעכיירג ןייז ןופ ןערָאװעג לעּפתנ טינ ןרהא ןיא ױזַא ,רעגירעדינ
 ןעוועג גהונ ךיז טָאה רע ,"הניש אלש" -- הגרדמ רערעכעה ַא וצ
 ,(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .שרעדנַא טשינ ןוא ,רעירפ יװ טקנופ

 רעסיורג ןייק טינ ןיא רע שטָאכ ןעביולג ףרַאד דיא רעדעי
 -לעוװ עצנַאג רע טיוב הליפת ןוא הרות ןייז טימ זַא ,הגרדמ לעב

 -ָאק טשרע טלָאמעד רע טעוװ ,ןעביולג ױזַא תמאב טעװ רע ןעוו ,ןעט
 טעװ ןוא הגרדמ רעכיוה ַאזַא ןופ זיא רע טייוו יו ןהעטשרַאפ ןענ
 ןעסיו טעװ רע זַא ןוא טייקגירעדינ ןוא תולפש ייז ןעלהיפרעד
 ַא וצ ןעכיירג רע טעװ ןַאד טשרע ,טשינ רָאנ זיא רע זַא ,ךיז ייב
 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .הגרדמ רעכיוה

 עגיד תובהלתה סָאד לָאמַא גידנעהעזוצ ,רעשזובשזעמ .ךורב 'ר
 ןעוע; :םהיא ֹוצ טגָאזעג רע סָאה ,רעווישטידרעב ם'נופ ןענעווַאד
 תועונת עכלעזַא טכַאמעג הרונמ יד ןעדניצנָא םייב טלָאװ ןהכה ןרהא
 ןעסָאגעגסיױא לייאמיוב םעד רע טלָאװ ,ןענעװַאד םייב טכַאמ רהיא יו

 ןעכָארבעצ הרונמ יד ןוא

 (.טי .ח) םיולה תא הנתאו

 ןתבח עידוהל הז ארקמב ?לארשי ינב, רמאנ םימעפ שמח;
 ,(י"שר) .הֹרות ישמוח השמח ןינמכ דחא ארקמב ןהיתורכזא ולּפכנש
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 ןערעוו טנָאמרעד לָאז קוספ םעד ןיא אקווד סָאװ סָאד טמוק יװ

 ?"לארשי ינב, לָאמ ףניפ

 תדובע תא דובעל ןעבילקעגסיוא םייול יד טָאה ת"ישה תויה ---

 רַאפ ,"תעדה תשלוחק ןעבָאה טנעקעג ןעדיא יד ךָאד ןעטלָאװ ,םֵׁשֹה

 טנָאמרעד ,עטלהעוורעדסיוא יד ןייז וצ תוכז רעד םייול יד טמוק סָאװ

 יד ןעדיא יד ןעזייו וצ ,לארשי ינב לָאמ ףניפ הרות יד רַאטרעד

 ישמוח השמח יד יו טקנוּפ לארשי ינב יד וצ ת"ישה ןופ טפַאשביל

 ןעגעוװטסעדנופ ,ומצע ינפב רפס ַא זיא רפס סעדעי שטָאכ ,הרות

 יד שטָאכ ,ןעדיא יד טימ זיא ױזַא .הרות ןייא םירפס ףניפ עלַא ןענייז

 ןעדליב ,םילארשי ,םייוול ,םינהכ ןיא טלייטעגנייא ןענייז לארשי ינב

 ,(ם"ירה ישודיח) .קלָאפ ןייא ןעמַאזוצ ךָאד ייז

 (.דכ .ח) הלעמו הנש םירשעו שמח ןבמ

 םינש שמח ןב; ,תובָא ןיא הנשמ רעד וצ היאר ַא זיא ןענַאד ןופ

 ןייא ןענרעל ןופ ןימרעט רעד זַא ."הנשמל םינש רשע ןב ,ארקמל

 .רהָאי ףניפ ןעמענ ףרַאד ןעטייווצ םעד זיב דנַאטשנעגעג
 ַא ףיא ,"הנש םירשעו שמח ןבמ/, הרות יד טגָאז םייול יד ייב

 יד םעד ןופ ןענרעל ,"הנש םישלש ןבמ, טגָאזעג טרעוו טרָא טייווצ

 בושש םינש שמחב ותנשמב הפי ןמיס האר אלש דימלתל ןאכמ, ל"זח

 -געגעג ןייא ןענרעל וצ ןימרעט רעטסכעה רעד לייוו ,"האור וניא

 (םנוב 'ר יבר) .רהעמ טינ ,רהָאי ףניפ זיא ןענעק ןוא דנַאטש

 (.ח .ט) םכל 'ה הוצי המ העמשאו ודמע השמ םהילא רמאיו

 ודמע, ןופ ןושל ַאזַא םדָאה לכמ ונע םוצ טמוק יװ ,ןכתיה
 ? הונע ןושל ןייק טשינ רָאג ןיוש זיא סָאד סָאװ ,"העמשאו

 השמ ןופ תווינע עסיורג יד ריִמ ןענרעל םעד ןופ ,הברדא ---
 רעיא בילוצ -- "ודמע; :ןעדיא יד וצ טגָאזעג טָאה השמ .ונבר
 לעװ ,"העמשאו; ,רימ טימ ןהעטש ָאד טעװ רהיא סָאװ ,תוכז ןוא חכ

 ןהעגקעװַא טעװ רהיא זַא רעבָא ,*'ה הוצי המ, ןערעה ןענעק ךיא
 ןיק טשינ ךיא בָאה ,ןיילַא ןעזָאלרעביא ךימ טעװ רהיא ,רימ ןופ
 ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) "םכל 'ה הוצי המ , ןערעה וצ תוכז ןייק ןוא חכ

 (ז .י) ועירת אלו ועקתת להקה תא להקהבו

 המלש 'ר טנערעלעג לָאמנײא טָאה רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר

 ןייז גהונ ךיז ףרַאד לארשי גיהנמ ַא ױזַא יו ,רעשטַאקנומ
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 ןייז ףיוא ןעזיוועגנָא םהיא רע טָאה -- לרעגייז סָאד טסהעז --

 טלעטש ןעמ ןוא סיוא טָאד טצופ ןעמ ,סָאד טמענעצ ןעמ -- ל?רגעייז

 ,טײקכַאפניא ,תוטשּפ ,"העיקת/ ןופ הגווכ יד זיא סָאד .קירוצ סָאד

 ,טייקמורק ןוא טייקנעכָארבעצ טניימ "העוות ,םירבש/ .טייקכיילג

 ןהָא ןוא תולדג ןהֶָא ,ועמשמכ וטושפ ,"העיקת, רעדיו םעד ךָאנ

 .ךַאלדיירד

 ַא זיא ןעמ זַא ,/להקה תא להקהבוע ןופ טש9פ רעד זיא סָאד טָא

 ,ךַאפנייא ןייז גהונ ךיז ןעמ ףרַאד -- ועקתת ,להק רעביא גיהנמ

 טגנערב ןוא גיהנמ םוצ להק סָאד טרעטנעענרעד ,תולדנ ןהָא ,טושּפ

 ףןעמירק טינ רעבָא טסלָאז -- ועירת אלו .הכהא ןוא תודחא ןיײירַא

 זא ,ןייז םרוג טעװ סָאװ ,טייקניצַארט ןוא הוואג טימ ןעגעוו ענייד

 "נערבניײרַא וטסעוװ םורַא ױזַא ןוא ןערעטייוורעד ריד ןוֿפ ךיז לָאז להק

 .עיצַאנגיזער ןוא טייקנעכָארבעצ ןעג

 ,גיטיונ לכ-םדוק זיא ,תודחא ןעשרעה קלאפ םייב לָאז סע ידכ
 לָאז ייז ןעשיווצ זַא ,ןעגירקמורַא ךיז ןערעהפיוא ןעלָאז םיגיחנמ יד זַא
 ,רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .עינָאמרַאה ןוא גנוגינייארַאפ ןעשרעה

 ףרַאד ,ועקתת ןעדיא ייב גיחנמ ַא זיא ןעמ זַא ,לחהקה תא להקהבו
 ל'ריאמ 'ר) ,ןעכָארבעצ טינ ,ועירת אלו ,ךיילג ןייז ךיז ייב ןעמ
 ,(רענַאלשמערפ

 ןיא ןעלמַאזרַאפ ךיז ןעלעוו ןעדיא ןעוו --- "להקה תא להקהבו,
 יז ןעלעוו ,"ועקתת, גנובערטש ןייא טימ ןוא העד ןייא טימ תודחא
 ןושל) ועירת אלו ,טריטנעמעצ ,קרַאטש ,טגיטסעפַאב ,םיעקות ןייז
 על'השמ 'ר) .ןעכערבעצ ןענעק טינ יז טעװ רענייק ןוא (הריבש
 ,(רעצינעשזַאק

 (.הכ .י) תונחמה לכל ףסאמ ןד-ינב הנחמ

 רע סָאװ רַאפ ,רעוישטיױרעב םעד טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ
 "הגטק עמש תאירק, ףיוא ךמוס ךיז זיא רָאנ ,הנמזב הלפת טינ טנעװַאד
 ,טעּפש טנעװַאד ןוא תונברק רַאפ

 לכל ףסאמ ןד הנחמ ןופ הניחב רעד ןיא זיא קידצ רעד ---
 הנחמ יװ טקנוּפ --- טרעפטנעעג רעווישטידרעב רעד טָאה --- תונחמה

 עלַא זיב ,קידצ רעד טרַאװ ױזַא ,תונחמ עלַא טלמַאזעג-ףיונוצ טָאה ןד
 טגנערב ,ןעמַאזוצ ייז טניילק רע ןוא ןענעװַאד רעייז ןעגידנערַאפ ןעדיא
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 אסכ, םוצ ,ץַאלּפ ןעגיטכיר םעד ףיוא ןענעװַאד טעּפש ןייז םימ ייז

 ,"דובכה

 הל .י) ןוראה עוסנב יהיו
 ןעמ ןעק סנעגעוורעטנוא -- ומצע ינפב רפס ַא זיא ?עסנב יהיו;

 -עשּפ השמ 'ר) .םייה רעד ןיא ךיז טרהיפ ןעמ יװ ןייז גהונ טינ ךיז
 ,(רעקסרָאװ

 ימימת ירשא ,יפא דחב ךתיב יבשוי ירשא, ל"זח רמאמ םעד
 ןעוו זַא -- טשטייטעג רעצישּפָאר ילתפנ 'ר טָאה "יפא אינמתב ךרד
 דחב , ,םֹורָא טינ טרעדנַאװ ,טרָא ןַא ףיוא תועיבקב טציז שנעמ ַא
 ,רעבלעזרעד ןייז דימת ןוא םינּפ ןייא ןעבָאה גידנעטש רע ןעק --- "יּפַא
 ,ןערעדנַאװמורַא רדסכ ףרַאד שנעמ ַא ,"ךרד ימימת ירשא/; רעבָא ןעוו

 ,רע'מינפ טכַא רע טָאה ,"יּפא אינמתב, ,סנעגעוורעטנוא דימת זיא
 גידנעזומ תוגחנהה ןייז ןערעדנע ןיא ןעטלַאה ךילרעהפיואמוא ףרַאד רע
 ,ןעגנוגנידַאב עיינ ןוא ןעדנעטשמוא עיינ וצ ןעסַאּפוצ ךיז

 (.ד .אי) הואת וואתה וברקב רשא ףוספסאהו

 ,שיילפ יז טלעפ סע סָאװ ,טגָאלקעג טינ ךיז ןעבָאה ןעדיא יד
 רעייז ןעצייר וצ לעבָאנק ןוא סעלעביצ ייז טלעפ סע סָאװ סָאד רָאנ
 :ץ'השמ וצ ט'הנעט'עג ןעדיא יד ןעבָאה ױזַא .שיילפ ןעסע וצ ,הוואת
 סָאד ןעק רע רעבָא ,גונעג רימ ןעבָאה שיילפ --- ?רשב ונליכאי ימ,
 וליפא ,שיפ ןעסעגעג רימ ןעבָאה םירצמ ןיא 4 שיילפ זיולב ןעסע
 -עביצ ,ןעזייּפש ענטיטעּפַא טַאהעג ןעבָאה רימ לייוו ,עט'שוּפיע' רַאפ
 ןיא ָאד רעבָא ,הוואת רעזנוא טציירעג ןעבָאה סָאװ ,לעבָאנק ןוא סעל
 ?ייו ,הואת ןייק טינ רעבָא ,גונעג שיילפ רימ ןעבָאה ,רבדמ רעד
 (רעװָאסָאק ךורב 'ר) .לעבָאנק ןֹוא סעלעביצ ,טיורק טלעפ זנוא

 (בי .אי) והיתדלי יכנא םא -- יתירה יכנאה

 טסיב ,םַיוע לש ונובר וד ,ןעדייל ֹוצ ייז ןופ בייוחמ טינ ןיב ךיא

 ַא ןופ ןעדייל זומ עטַאט ַא -- ןעדייל ייז ןופ וטזומ ,רעטָאפ רעייז

 ,(םנוב 'ר יבר) .דניק טכעלש

 טינ השמ טָאה יװ ייס זַא "?רשב יל ןיאמ ? יתירה יכנאה;

 "לזירה יבכנא; יצ ,הנימ אקפנ יד זיא סָאװ ,שיילפ ןייק ייז רַאפ טַאהעג

 ? טשינ רעדָא
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 זיא "יתירה יכנא; ביוא זַא ,הנעט ס'השמ ןופ סיוא טזייוו --- 

 "רע'לכ ןעכוז זומ עטַאט ַא לייוו ,"רשב יל ןיאמ, ץורית רעד ךייש טינ

 םעד ןעבעג ,דניק ןייז ןייז וצ סנרפמ ,תוצע יילרע'5כ ,תולובחת ייל

 ּו (תמא תפש) .ףרַאד סע סָאװ ,םענייז דניק

 (.בכ .אי) םהל טחשי רקבו ןאצה

 רעדָא שיילפ ןעבעג ןעדיא יד לָאז רע ,ןעטעבעג טָאג טָאה השמ

 ךיא ,סָאװ -- "?רצקת 'ה דיה; ,טרעפטנעעג טָאג םהיא טָאה .שיפ

 .(רעקרָאװ מ"מר) ? םיגדו רשב ,סעדייב ןעבעג טינ ןעד ייז ןעק

 (.זכ .אי) הנחמב םיאבנתמ דדימו דדלא

 טגנירד ןענַאוװ ןופ --- "סינכמ עשהיו תמ השמ ,םיאבנתמ ויחש;,

 ? תואיבנ רעייז י"שר סָאד

 הערּפ-תב יד טָאה רַאפרעד זַא ,זנוא טלהעצרעד הרות יד --- = |

 טלָאװ סע ןעוו ,"וחיתישמ םימה ןמ יכ , השמ ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ן'השמ

 טכַאמעג יװַא עקַאט תובית ישאר יד ןעטלָאװ "םיממ , ןענַאטשעג

 ןעמוקעג ןענייז .קיספמ ןענייז 'ה יד ןוא 'נ יד "סינכמ עשוהי תמ השמ,

 (ןעקעמּפָא --- החמ) ?חמב; טגָאזעג תואיבנ ןעבָאה ןוא דדימו דדלא

 ,"הק ןוא "נ2 יד ןופ גנוקעמּפָא יד ןהעזעג תואיבנב ןעבָאה ייז ."הנ,

 יװ ןעכַאמ תובית ישאר יד סָאװ "םיממ; ןעבילברַאפ אליממ זיא

 .(םנוב 'ר יבר) ."סינכמ עשוהי ,תמ השמ ,, : טגָאז י"שר

 ,"הנחמב םיאבנתמ דדימו דדלא; טלהעצרעד ןהשמ טָאה ןעמ ןעוו

 לכ היהו ןתי ימ, ,הברדאו הברדא ,יתית יכיהמ :טגָאזעג השמ טָאה

 וחור תא 'ד ןתי יכ ,"ס'יבר; ןייז ךיוא ייז ןעלָאז --- "םיאיכבנ 'ה םע

 .(רעקסמָאדַאר) .םעט םעד ןעלהיפ ךיוא ייז ןעלָאז ןוא םהילע

 (.חכ .אי) םאלכ השמ ינדא רמאיו

 לוע םעד ןעגָארט ייז ןעלָאז ,(י"שר) "רובצ יכרצ םהילע ליטה,

 םעט םעד ןעלהיפ ייז ןעלעוו ,םיגיהנמ ןערעוו ייז ןעלָאז ,םיבר ןופ

 ןעסיוו טלָאמעד ןעלעוו יז ןוא לארשיב גיהנמ ַא ןייז וצ טניימ סע סָאװ

 רע סָאװ ץלַא יבמופב ןעלהעצרעד טינ רָאט ןוא טינ ףרַאד גיהנמ ַא זַא

 | .(רענשטנעל ל"מר) .טסייוו
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 (ג .בי) דאמ ונע הׂשמ שיאהו

 ,(רעקצָאק) .תולפש סָאד ןעוועג לבוס טָאה רע ,(י"שר) ןלבסו לפש

1 

 ַא ,הלודגל הלוע רעדָא רשעתנ םיצולּפ טרעוו סָאװ רענייא ביוא
 ,רעירפ יו הגרדמ רעבלעזרעד ןיא ךיז טלַאה ןוא ,סגרּפ ַא ,אישנ
 תואישנ ןוא תורישע סָאד .ןערָאװעג סיורג רעדָא ךייר זיא רע רעדייא יו
 רעד זַא ןמיס ַא זיא ,ןעטכעלש םוצ טינ גנוקריוו ןייק םהיא ףיוא טָאה
 ,סיורג ןייז טעװ רכש ןייז ןוא השודקד ארטסמ זיא שנעמ

 ןוא ץלָאטש שנעמ רענעביהרעד םיצולּפ ַאזַא רעבָא טרעוו
 זַא ןמיס ַא זיא ,תואגב גהונ ךיז זיא ,ךיז ןופ רע טזָאלב ,גיצָארט
 רע טגירק סָאד רָאנ ,השודקה דצמ טינ זיא תואישנ ןוא תורישע ןייז
 ,(רעכסישּפ לאימחרי 'ר) .טלעוו רעד ףיוא רכש ןייז טלָאצַאב

 ידע םיאג ליּפשמ, .הצע ןַא ע"שבר רעד טָאה תואג וצ ךיוא
 היבגמוא .דרע רעד וצ זיב חוואג ילעב יד טגירעדינרעד רע --- "ץרָא
 -ַאב ןוא רע טביוהרעד עטגירעדינרעד יד ןוא "םורמ ידע םילפש
 ,(רעװָאסירָאּפ םולש ריאמ 'ר) .הער הדמ רעד ןופ ייז טיירפ

 ךיז טלַאה סָאװ רעד ,לפשו ךיוה זיא ע"שבר רעד -- 'ה םר
 ,סיורג ךיז טלַאה סָאװ רעד ,הובגו .טָאג טהעז םעד ,הארי גירעדיג
 .סנעטייוורעדנופ ןעצנַאגניא ת"ישה זיא שנעמ םעד .ןופ --- קחרממ
 ,(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר)

 ןעפרַאװ ןעדיא סָאװ ,תואג רעד ןופ -- "שבל תואג ךלמ 'ה,
 ַא ךיז לוכיבכ טכַאמ ,הונעה תדמב ךיז ןעטלַאה ןוא קעװַא ךיז ןופ
 .(רענישזיר לארשי 'ר) .שובלמ

 ,רעצינליגַאמ ריאמ םייח 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא
 טינ השמ טָאה ? הונע רעד טימ ונבר השמ הרות יד טביול סָאװ רַאפ
 | ? הדמ ערעסערג ןייק ןעסעזַאב

 שנעמ םעד ןענרעל ֹוצ ןעקעװצַאב תווצמ ןוא תודמ עלַא לייוו ---
 ,הגרדמ רעד וצ טמוק רעכלעוו שנעמ רעד זיא רעבירעד ,הוונע תדמ
 עטסערג יד הונע תדמ זיא אליממ ןוא טייהנעמָאקלופ טכיירגרעד טָאה
 ,תודמ עלַא ןופ

 'ר טָאה תווינע ןוא תואג ןינע ןעגעוו לָאמַא גידנעסעומש

 : טגָאזעג רעקצָאק עלעדנעמ
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 רחא ףדור ןייק םינ זיא סָאװ שנעמ רעד זיא גידנעטש טינ ---

 .טרעקרַאפ טקנוּפ טפערט טּפָא ץנַאג .חור לפשו ונע ןַא תמאב דוככח

 לעב ַאזַא רַאפ ךיז טלַאה ,הואג לעב רעסיורג ַא זיא סָאװ שנעמ רעד

 יו ,לוטיבה תילכתב םהיא םורָא ןעשנעמ יד טכַארטַאב רע זַא הגרדמ

 ןעבָאה וצ דובכה:תותיחּפ ַא םהיא רַאפ ןענייז סָאװ ,םיזבנו םילפש

 רעגיד'הוואג ןייז טיול ןענייז ייז ןוא סעכילטפַאשניימעג סעּפע ייז טימ

 ןוא טפַאשלעזעג רעייז ןיא ןעגנערברַאפ לָאז רע ,יואר טינ גנוטלַאה

 ,טפַאש'רבח ןייז ןופ ןעסינעג ןעלָאז ייז

 ,טלַאה רעכלעוו ,וינע ַאזַא ןַארַאפ .תווינע ינימ יילרעייווצ ןַארַאפ

 סָאד .ןעטשינרָאג ןענייז ןעשנעמ עלַא ךיוא ןוא םשינ רָאג זיא רע זַא

 "יא זיא רעכלעוו ,רעד זיא וינע רע'תמא רעד .וינע רעשלַאפ ַא זיא

 רעכעה ןעהעטש ןוא רעסעב ןענייז ןעשנעמ ערעדנַא עלַא זַא ,טגייצרעב

 .(רעזלעב םולש 'ר) .םהיא ןופ

 סָאד טמוק יו ,םנוב 'ר ן'יבר םעד טנערפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 ןעמירַאב ךיז לָאז ,וינע רעסיורג א ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןקזח ללה סָאװ
 ? "ןאב לכה ,ןאכ ינא םא , : ןעגָאז ןוא

 ,תווינע ןייז טקירדעגסיוא ללה טָאה ךורּפש םעד טימ ,הברדא ---
 ןיב םינטקבש ןטק רעד ,ךיא זַא ,ןאכ ינא םא ,טגָאזעג ױזַא טָאה ללה
 !ןייז ןיוש טלַא ָאד ןענעק ,ןאכ לכה ,ָאד

 השמ זיא םילפשו םיוונע עלַא ןופ --- דאמ וינע השמ שיאהו
 ,(רמתיא תרמשמ) .וינע רערעסערג ַא ךָאנ ןעוועג

 ,הינע רעסיורג ַא ןעוועג רעטרופקנַארּפ ל'שיבַא 'ר זיא ,עודיכ

 רעטרופקנַארפ ןעזייו טלָאװעג רעניז שמשמ רעד טָאה לָאמנייא

 רע טָאה ,ל'שיבַא 'ר ן'יבר ם'נופ תומימת ןוא תווינע סָאד םיתבי-ילעב

 ןהעגנײרַא יבר רעד טעוװ ,ןעלעוו רָאנ לָאז ךיא ביוא זַא ייז וצ טגָאזעג

 .ריב לעזעלנ ַא ןעקנירט קנעש ריב ַא ןיא רימ סימ

 א ןופ םייהַא געוו ןפיוא ןעל שיבַא 'ר לָאמנייא גידנעטיײלגַאב

 :קנעשיריב א ןהעגוצייברַאפ ןעמוקעגסיוא ייז זיא הפיסא רעשיטָאטש

 טכַאמעג שמשמ רעד טָאה -- רימ ט'שלח ץרַאה סָאד ,יבר ---

 לעזעלג ַא ןעקנירט ןהעגנײרַא ָאד ליוו ךיא --- םינּפ גיד'תונמחד ַא

 .ןעפנַָארב

 .ןעסיורדניא ןעטרַאוװאוצ ָאד לעװ ךיא ,יתית יכיחמ ---

 ןיימ ףיוא ןמָא ןעגָאזכָאנ לָאז יבר רעד זַא ,רעבָא ליוו ךיא ---
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 עלייו ַא טכַארטרַאפ ךיז ל'שיבַא 'ר יבר רעד טָאה -- לכהש הכרב
 : טרעפטנעעג ןוא

 ! ריד טימ העג ךיא ,םוק ,טוג---

 'ר ןוא ןעפנָארב לעזעלג סָאד ןעקנורטעגסיוא טָאה שמשמ רעד זַא
 ןיילק ַא ןעסָאגעגנָא שמשמ רעד טָאה ,"ןמָא; טגָאזעגכָאנ טָאה ל'שיבַא
 :ן'יבר םוצ טגָאזעג ןוא ןעפנָארב על'הסוכ

 ,ברה תכרב לע ןמָא ןעגָאזכָאנ ךיא לע ,יבר טציא ---

 עלע'סוכ סָאד ןעמונעג ל'שיבַא 'ר יבר רעד טָאה דימו ףכית
 טָאה שמשמ רעד ןוא הכרב ַא טכַאמעג לוק ןפיוא ךיוה טָאה ןעפנָארב
 ,ןמָא טגָאזעגכָאנ

 זיוה ןיא ןעזָאלנײרַא טינ הוואג לעב ַא ןעמ רָאט ןיד םעד סיול

 טגָאז הרות יד ןוא "בל הבג לכ 'ד תבעות; טהעטש קוסּפ ןיא לייוו ---

 (קדצ חמצ לעב) ."ךתיב לא הבעות איבת אלו, שוריפב זנוא

 ןערָאװעג ןעבעגעג הרות יד זיא רַאפרעד זַא ל"זח יד ןעגָאז ,עודיכ !

 רעד טימ ךיז לָאז ןעמ ידכ ,גרַאב ןעטסנעלק ןפיוא ,יניס רה ןפיוא

 יד ןיא סָאװ רַאפ ,עגַארפ ַא ךָאד זיא .ןעטלַאה סיורג טינ הרות

 "מיס רע'תמא רעד ןעוועג טלָאװ סָאװ ,לָאט ַא ןיא ןעבעגעג טינ הרות

 ? תולפש ןופ לָאב

 זיא ,טשינרָאג ַא ךילקריוו ןייז וצ ,לָאט ַא ןיא ךיז ןעניפעג וצ ---
 זיא ןעמ ? ןעטלַאה סיורְג ךיז ןעמ ןעק סָאװ טימ ,אתובר ןייק טשינ
 וצ ,גרַאב ַא ףױא ןהעטש וצ ןעגעגַאד !טשינ רָאג ַא תמאב ךָאד
 --- וינע ןַא ןייז וצ ךָאד ןוא הגרדמ רעכיוה רָאג ַא ףיוא ךיז ןעניפעג
 .(רעקצָאק) .אתובר עסיורג ַא זיא סָאד טָא

 הוצמ ַא זיא סע זַא ,טדערעגנייַא ךיז ןעבָאה השעמ ישנַאו םידיסח
 טנָאמרעד טינ רָאג הרות רעצנַאג רעד ןיא טרעוו תמאב .וינע ןַא ןייז וצ
 דאמ וינע השמ שיאהו; ,טלהעצרעד הרות יד ,רעמ טינ .הוצמ  ַאזַא

 תויה :ןעשנעמ םעד ןייא טדער ןוא ערה-רצי רעד טמוק ,"םדָאה .לכמ
 ענייד טיול ,תובוט תודמ-לעב ַא ,קידצ ַא ,דיסח ַא ןדמל ַא טזיב וד
 .םע ןומה םעד טימ תורבחתה ןייק ןעבָאה טינ וטספרַאד ,תולעמ
 ,הװַאג לעב ַא רַאפ ןעטלַאה ךיד םעד בילֹוצ ןעשנעמ ןעלעוו רעמָאט
 רַאפ ןעטלַאה ךיד ןעמ טעוװ ,םע-ןומה םוצ רעבירעד ךיז גירעדינרעד
 ,ןעמ טהעז םורַא ױזַא .ןעבעגּפָא דובכ רעמ ריד טעװ ןעמ ןוא וינע ןַא

 ישודיח) .הוואג עטסערג יד תווינע ןוא ערחירצי תצע טּפָא הונע זיא
 | | .(ם"ירה

 לא
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 "וק יוװ --- "םיקידצ בהוא 'ה ,םיפופכ ףקוז 'ה ,םירוע חקוּפ 'ה,

 ? םימומ ילעב יד ןעשיווצ םיקידצ ָאד ןעמ

 ,םומ רעגיד'ארומ ַא רָאג ךעבענ זיא סָאד זַא ,סיוא טזייוו ||

 ךיז טלַאה רעכלעוו ,רעד יו עקילַאק רערעסערג ןייק ָאטשינ זיא'ס לייוו

 .(םנוב 'ר יבר)..קקידצ ַא רַאפ

 ןַא רעװָאסירָאּפ םולש ריאמ 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 ,הוואג ןופ ךיז ןעטיהוצסיוא הצע

 - רעד ףיוא ךַאז ַאזַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,טינ ןיטולחל טסייוו ןעמ ---

 רעד טָאה -- ...הבשחמ רעד ןיא טינרָאג סָאד טָאה ןעמ ןוא טלעוו

 .טרעפטנעעג רעווָאסירַאּפ

 "ידיא רעטסואװַאב ַא טניואוועג טָאה דנעגעגמוא רעכסישּפ ןיא

 ייב טיינעג ןעבָאה הביבס רעד ןופ םיצירּפ עלַא סָאװ ,רעדיינש רעש

 ירּפ רעד, ןעפורעג רַאפרעד םהיא טָאה ןעמ ןוא השבלה רעייז םהיא

 ."רעדיינש רעשיצ
 ןוא זירַאּפ ןופ ןעמוקעג דנעגעגמוא רעד ןופ ץירּפ ַא לָאמנייא זיא

 םעד ךָאנ טקישעג ,דגב ַא רַאפ הרוחס לעקיטש ַא טכַארבעג םייהַא

 : םהיא וצ טגָאזעג ןוא רעדיינש ןעשידיא
 וטסלָאז ןכ לע ,ערַאבטסָאק טסכעה ַא זיא הרוחס לעקיטש סָאד

 םעד טיול טכַאמעג ןייז לָאז דגב סָאד זַא ,ןייז וצ לדתשמ ךיז ןהעז

 | .הרוחס יד ןופ ךרע
 רעשידיא רעד טָאה --- ןעגָאז טינ רימ סָאד ףרַאד ץירּפ רעד ---

 -עב ןייק זַא ,טסייוו ץירּפ רעד --- טרעפטנעעגּפָא גיד'הוואג רעדיינש

 ,אצמנב טינ הביבס רעצנַאג רעד םורַא זיא ,רימ רַאפ רעדיינש רערעס
 ' ץטיינעגפיוא סָאד טכַארבענּפָא ץירּפ םעד טָאה רעדיינש רעד ןעוו

 שובלמ סָאד זַא ,םערַאיל ַא ןעביוהעגפיוא עט'הצירּפ יד טָאה ,שובלמ

 קַאז ַא יװ םהיא ןופ רעטנורַא טגנעה ,ץירּפ ןפיוא טוג טינ טסָאּפ

 .ןעמענקירוצ שובלמ סָאד רע לָאז ןיוש זַא ,טגָאזעג טָאה יז ןוא --
 'ןיא ןעפרַאװנײרַא םהיא ןעמ טעװ ,טינ זַא לייוו ,ןעטכיררַאפ סע ןוא
 | .הסיפת

 ןופ סױרַא רעדיינש רעד זיא רענעכָארבעצ ןוא רענעגָאלשרעד ַא
 ןהעזעג טינ ןוא שובלמ סָאד טכַארטַאב טָאה רע ,בוטש ס'צירּפ םעד
 רעכסישּפ םוצ קעװַא רע זיא ,גנולפייווצרַאפ סיורג ןייז ןיא ,ןורסח ןייק

 | ,הצע ןַא ןעגערפ
 ,רעדינש םעד טרעהעגסיוא טָאה רעכסישפ רעד יװ םעד ךָאנ

 ,ךעטש עלַא ןעדיינשעצ ,דגב סָאד ןעמענ ןעסייהעג םהיא רע טָאה
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 קירוצ ןוא ןעיינפיוא סָאד םעד ךָאנ ןוא סעגירטסַאפ עלַא ןעיצסױרַא

 ,ץירּפ םוצ ןעגָארט

 טסייה יבר רעד סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רעדיינש רעד םגה

 סָאד קירוצ ןוא דגב סָאד ןעמענרעדנַאנַאפ סָאװ וצ -- ןָאט םהיא

 רע טָאה ,טַאהעג טינ רע טָאה הצע ערעדנַא ןייק תויה ,ןעיינפיוא

 ןעסייהעג םהיא טָאה רעכסישּפ רעד יװ ןָאטעג

 "עגּפָא רעדינש רעד טָאה שינרעטיצ ןוא קערש סיורג טימ |

 סָאד טָאה עט'צירּפ יד יוו ךיילג ןוא ץירּפ םוצ שובלמ םעד טכַארב

 רַאפ ביול ןוא תולעּפתה סיורג טקורדעגפיוא יז טָאה ,טכַארטַאב דגב

 םהיא טלָאצַאב ןוא טיײברַא לקיטש עטפַאחרעטסײמ סרעדיינש םעד

 ,החרט ןייז רַאפ טלעּפָאט

 רַאפ ןעקנַאדֹוצּפָא רעכסישּפ םוצ ןעמוקעג זיא רעדיינש רעד זַא

 ןוא ןייז טנוזעג יבר רעד לָאז :טגערפעג םהיא רע טָאה ,הצע ןייז

 שובלמ סָאד ןעמענוצ ןעסייהעג יבר רעד טָאה סָאװ רַאפ ןעגָאז רימ

 םעד ןעלעפעג עקַאט זיא ס ןוא ןעיינפיוא קירוצ סָאד םעד ךָאנ ןוא

 ? עט'צירּפ יד ןוא ץירּפ

 --- טגָאזעג רעכסישּפ רעד םהיא טָאה --- ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא --

 ,רעדינש ןעטוג ַא רַאפ הביבס רעד ןיא טס'מש וד יװ ױזַא זַא
 רעייט ַאזַא ןעבעגעג ריד טָאה ץירּפ רעד זַא ,סיורג יאדווַא ךיז וטסטלַאה

 רעמ ךָאנ הוואג ןייד אמתסמ זיא ,שובלמ ַא ןעכַאמ וצ הרוחס לעקיטש

 עצנַאג סָאד טסָאה וד זַא ןעמוקעגסיוא זיא םוױרַא ױזַא ,ןעגיטשעג

 ַא יו וזַא .הוואג טימ טכַארבעגּפָא ןוא הוואג טימ טיינעגפיוא דנב

 -עג טינ אליממ סָאד זיא ,םייוג וליפא ,טנייפ עלַא ןעבָאה הוואג-לעב

 ,עט'צירּפ רעד ןוא ץירפ םעד ןעלעפ

 ןעוועג ןיוש הוואג ןייד זיא ,רימ וצ ןעמוקעג רעבָא טסיב וד ןעוו
 ,טגירעדינרעד ןוא ןעגָאלשרעד טלהיפעג ךיז וטסָאה .ןעכָארבעג

 שובלמ ןופ ךעטש יד ןעיצסױרַא ןעסייהעג ךיד רַאפרעד ךיא בָאה

 ןייד ןיא ןעיינפיוא קירוצ ייז ןוא הואג טימ טיינעג טסָאה וד סָאװ

 טרעװ סָאװ ךַאז עדעי ,ללכ ַא ךָאד זיא סָאד ןוא תווינע ןוא תולפש

 ,םדאו 'ה יניעב ןח טָאה תולפש ןוא הונע טימ טנַאמעג רעדָא ,ןָאטעג

 רעד ןוא ץירּפ םעד ןערָאװעג ןעלעפעג רעבירעד שובלמ סָאד זיא

 ,עט'צירּפ

 זַא ,רעצישּפָאר ןרַאפ טגָאלקַאב ךיז לָאמנייא טָאה דיא ספרָאד ַא
 רַאפ טינ רָאג ט'הגאד ןוא טנערעל ןוא הלילו םוי טציז םעדייא ןייז
 ,הסנרּפ

 ,ױזַא ךיוא וט ךיא ,וטסהעז טָא ,שער המ --
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 חיסמ ַא יו דיא-ספרָאד רעד טָאה --- שרעדנַא טעּפע טייז רחיא ---
 גנידצלַא ןעמ געמ ןעגעוו הסנרפ רַאפ --- טרעפטנעעגּפָא ומות יפל
 . ...ןָאט

 טסנרע ןַא רעצישּפָאר רעד טָאה --- ןהוז ןיימ טכערעג טזיב ---
 ,טרעפטנעעגּפָא םהיא רעטכַארטרַאפ

 :םידיסח ענייז וצ טגָאזעג ױזַא לָאמנייא טָאה ךלמילא 'ר יבר רעד

 ךיא ,רימ וצ ןעמוק ןעדיא סָאװ רַאפ הביס יד רהיא טסייוו ---
 ךיא לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד ,הסנרּפ ,ןעבעל ,טנוזעג ןעבעג ייז לָאז
 טלעװ עצנַאג יד זַא עוועג םרוג בָאה ךיא ןוא טגידניזעג בָאה
 וצ תונעט עלַא םורַאד ןעבָאה .ןערעװ טפָארטשַאב רימ בילוצ לָאז

 תונעט ערעייז ,הסנרּפ ,ןעבעל ,טנוזעג רימ ןופ ייז ןענהָאמ ,רימ
 .ףוג ןיימ רעייפ ןעמַאלפ יו ןענערב ןעטעבעג ןוא

 ןענרעלּפָא ךיז שנעמ רעד טשרע ףרַאד חוואגה תדמ רעד ןופ
 ,הוואג טהעג ןעמעוו וצ ןהעז רימָאל לייוו ,הוואג-לעב ןייק ןייז וצ טינ
 ןעבָאה ןעשנעמ עסיורג --- ןעשנעמ עסיורג תמא ןייק וצ טינ לָאמנייק
 דימת הוואג יד םורַאד ךיז טפעהַאב האנשה תילכתב טנייפ הדמ יד
 ,(ןילבולמ יבר) .ןעשנעמ ערעגירעדינ ןוא טרענעלק סָאװ וצ

 ןעבָאה ל"ז םימכח יד עכלעוו ףיוא ,ןעכַאז יירד יד ןופ ענייא
 תיזח יאמ, לייו .םימד תכיפש זיא ,"רובעי לַאו גרהיק :טגָאזעג
 סָאד ןוא ?;יפט קמוס ךרבחד אמד אמליד ,יפט קמוס ךדיד אמדד
 .ןעדיא ענהעש ןענייז ייז זַא ןעטלַאה סָאװ יד וליפא ,ןעמעלַא ןעמ טניימ
 ץ'טימ ןעמונעגכרוד ןייז ףרַאד ,זיא רע רעוו קוליח ןייק טינ ,דיא רעדעי
 םינסחי עכלעזַא טקנוּפ ןענעז ,דיישרעטנוא ןהָא ןעדיא עלַא זַא ,קנַאדעג
 ,(םנוב 'ר יבר) .רע יו ,ךיוה ױזַא טקנוּפ ןעהעטש ןוא

 סָאװ שנעמ רעד --- "וירחא ףדור דובכה ,דובכה ןמ חרובה לכ,
 ,דובכ רַאפ ןערעװ וצ לעּפתנ טינ הגרדמ רעד וצ טכיירגרעד טָאה
 ,(רעכסישּפ לאימחרי 'ר) .ןעפולטנַא טינ דובכ ן'רַאפ ףרַאד

 ,"לארשי בהוא , םעד טגערפעג לָאמַא טָאה רענישזיר לארשי 'ר
 וינע השמ שיאהו; --- תווינע טימ טביולעג ונבר השמ טרעוו סָאװרַאפ
 המלש םכחיו; --- תואיג ןייז טימ ךלמה המלש ןוא "טדָאה לכמ דאמ
 ,"םדָאה לכמ
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 לארשי לכ לש ןבר רעד ןעוועג זיא ונבר השמ ,טושּפ רָאג ---

 .ןיא המלש ."לוחמ ודובכ ,ודובכ לע לחמש בר, ןעגָאז ל"זח יד ןוא

 לחמש ךלמ, :ל"זח יד ןעגָאז ךלמ ַא ףיוא ןוא ךלמ ַא ןעוועג רעבָא

 ,"לוחמ ודובכ ןיא ודובכ לע

 רשע השלש; יד ןיא ןעביולג וצ בייוחמ ךָאד זיא דיא רעדעי

 רע טָאה ױזַא יוװ ,ייז ןיא טביולגעג השמ טָאה יאדווא ןוא "םירקיע .

 .ונבר השמ תאובנש המלש הנומאב ןימאמ ינא, ןעגָאז טנעקעג

 וינפל םימדוקל םיאיבנל בא היה אוהשו ,תיתימא התיה םולשה וילע

 ןעגָאז ןוא ןעביולג טנעקעג ונבר השמ טָאה ױזַא יו ,"וירחא םיאבלו

 דאמ וינע השמ שיאהו, תודע םהיא ףיוא טגָאז הרות יד ןעוו ,ױזַא

 ? "םדָאה לכמ

 .סיוא טָאה ת"ישה יו טקנוּפ זַא טביולגעג טָאה ונבר השמ ---

 ןעבעג וצ ,יניס רה ,גרַאב ןעטסגירעדינ ןוא ןעטסנעלק םעד טלהעוורעד

 רַאפ טלהעוועגסיוא םהיא ךיוא רע טָאה ױזַא ,הרות יד םהיא ףיוא

 ,םינטקבש ןטק רעד זיא רע לייוו עקַאט רַאפרעד ,"םיאיבנה בא, םעד

 (רענירבָאק השמ 'ר) .םילפשבש לפש רעד



 ח?ש

 (ב .גי) (י"שר) ךתעדל --- ךל חלש
 ריד סייה ךיא ,"ךל הוצמ יניא ינא, ,השמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג

 אקווד טסליו וד ביוא ,"הצרת םא, רעבָא .םיחולש ןייק ןעקיש טינ
 ןוא תונווכ ענייד ,העד ןייד רעביא ייז ביג -- "ךתעדל , ,ןעקיש ָאי
 הקושת עגימאלפ ןייד ,קשח ןוא ןוצר ןעטצינערגַאבמוא ןייד ,ןעלהיפעג
 ,לארשי ינבל ןתונ ינא רשא ,ןענכ דנַאל םעד וצ הבהא עכילדנעמוא ןוא

 ,(רעצווָארטסָא הירמש לאומש 'ר)

 רַאפ :רערימזָאק עלַאקזחי 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 ץרא טינ ןֹוא לארשי:ץרא דנַאלמייה עשידיא .סָאד ןעמ טפור סָאװ
 | | | ? בקעיו קחצי ,םהרבא

 קלח ַא טָאה ,לארשיכ גהונ ךיז זיא סָאװ שנעמ רעדעי לייוו ---

 ,דנַאל ןיא |

 ןיא ןערָאװעג טסואווַאב זיא ןעמָאנ ס'ערָאיפעטנָאמ השמ 'ר ןעוו
 ,םידיסח ענייז טימ לָאמַא גידנעסעומש םנוב 'ר יבר רעד טָאה ,ןעליופ
 טינ טפיוק ערָאיפעטנָאמ השמ 'ר סָאװ רַאפ ךיז טגערפעג ױזַא םתס
 ?ןעקרעט יד ןופ לארשי-ץרא ּפָא

 רעשידיא רעד ןופ טייצ יד זַא ,טפוקעגּפָא טלָאװ רע זַא ןוא ---
 םעד טגערפעגרעביא דיסח ַא טָאה -- ? ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא הלואג
 .ן'יבר

 גיסָארדרַאפ םנוב 'ר יבר רעד םהיא טָאה --- ןעסיוו טסלָאז ---
 טפיוקעגסיוא לָאז לארשי-ץרא ןופ דרע יד ןעוו זַא -- טרעפטנעעגּפָא
 אמוג סָאד ,ןעדיא וצ ןעגנַאלַאב ןוא טנעה עשידיא-טינ ןופ ןערעוו
 ןעמוק ףרַאד סָאװ ,הלואג רעשידיא רעד וצ גנורעטנעענרעד ַא זיא

 טימ םיאנת ןעביירש תעב טָאה רעווישטידרעב קחצי יוִּל 'ר

 : הנותח ןמז ןעגעוו םיאנת יד ןיא ױזַא ןעבירשעגנײרַא לעקינייא ןייז

263 
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 םאבו .שדוקה ריע םילשוריב בוט לזמל7 ה"יא 'יחת הנותחה

 -ידרַאבב הנותחה 'יהת ,הנשה תאזב אובי אל ונקדצ חישמ הלילח

 .יירועשט

 ןעדיא -- 'לארשי ינב ישאר; ןעוועג םילגרמ יד ןענייז ,עודיכ .

 טדערעג ןעבָאה ייז זַא ןוא ,סעציּפישז עסייו ןוא ךעלמיירטש טימ

 ןמ הנופי ןב בלכו ןונ ןב עשוהי טָאה ,לאורשי-ץרא ףיוא סטכעלש

 -ייו יד ןוא ךעלמיירטש יד ייז ןופ ןעסירעגרעטנורַא ץרָאה תא םירתה

 ((רעקצָאק) ,סעציּפושז עס

 ןייד ,העד ןייד ןעבָאה ןעלָאז םיחולש יד -- "ךתעדל ךל חלש;

 ןיב ךיא ,םכח דימלת ַא ןיב ךיא ,"ינא, סַאלק ןופ ןייז טינ ןעלָאז ,תווינע

 -געמ עכלעזַא .בושח םדא ןַא ןיב ךיא ,דיסח ַא ןיב ךיא ,םימש ארי ַא

 זַא ,ריד ךיא גָאזרַאפ ,ךל הוצמ "ינניא; --- "ינאק סַאלק ם'נופ ןעש
 .(ץיוורוה רֶשֲא 'ר) .ןעקיש טינ טסלָאז וד

 ַא ןופ תוגהנתה יד טגלָאפעגכָאנ טָאה רעקסבעטיוו עלעדנעמ 'ר
 -תיב ןייז ןיא טכַארברַאפ געט עטסרעמ יד טָאה .רעכלעוו ,ןַאמנעגנוי
 ןייז ןיא טנעװַאד רע תוקיבד ןוא תובהלתה ַא רַאפ סָאװ טימ ,שרדמה
 -יסח ןייז בילוצ םידיסח יד ןעשיווצ גנוריפפיוא עגיד'הוואג עצלָאטש
 -עה ַא טכיירגרעד טָאה רע זַא טביולגעג טָאה רע סָאװ הכרדה רעשיד
 ןייז לבוס טנעקעג טינ עלעדנעמ 'ר טָאה .ערעדנַא יװ הגרדמ ערעכ
 לָאמניײא םהיא טָאה ןוא ןַאמנעגנוי ןעשידיסח םעד ןופ תוגהנתה יד
 :טגָאועג ױזַא םיא טָאה ןוא רדח ןיא ךיז וצ ןעפורעגניײרַא

 אל ינאו םירתסמב שיא רתסי םא, קוסּפ ןיא טהעטש סע ---
 שיא רתסי םא; :קוסּפ ם'נופ טשפ רעד ױזַא זיא ,"'ה םואנ ונארא
 ,תובהלתה טימ טנעװַאד ,תודיסח טעוװַארּפ דיא ַא ביוא --- "םירתסמב
 טָאה ןוא םילהת טגָאז ,םיתינעת טסַאפ ,ןענעװַאד םייב טעװעדלַאװעג
 זַא ,ערעדנַא ןעזייוו וצ --- "ךיא, םעד ,"ינאק םעד ןעניז ןיא ייברעד
 אל, :טגָאז טָאג ןוא הוואג זיא סָאד זַא ןעסיוו וטסלָאז ,סע זיא רע
 םירתסמב שיא רתסי םא; .ןעקוקנָא טינ ךיא ליוו שנעמ ַאזַא ,"ונארא
 ןהֶא ךילרע ,םורפ םירתסמב רעבָא ךיז טריפ שנעמ ַא ןעוו "אל ינאו
 ,ךיא רעד ,"ינאק רעד ,ןעסיורג וצ ךיז הבשחמ ןיא טינ טָאה ,תוינּפ
 ליוו שנעמ ַאזַא -- ."'ה םואנ ונארא, .ייברעד ָאטינ זיא הוואג יד
 ,ביל םהיא טָאה ןוא ןהעז טָאג |
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 (זט .גי) עשוהי ןונ-ןב ששוהל השמ ארקיו

 ונבר השמ ןעוו ,(י"שר) "םילגרמ תצעמ ךעישוי הי וילע ללּפתה;
 ןעוו ,דדימו דדלא ףיוא ןערָאװעג סעכ ןיא זיא עשוהי יו ןהעזעג טָאה
 השמ טָאה ,"סינכמ עשוהיו תמ השמ; טגָאזעג תואיבנ ןעבָאה ייז
 גיהנמ ןייק ןערעו .טשינ ליװ רע זַא ,תווינע ס'עשוהי ןענַאטשרַאפ

 .טַאהעג ארומ השמ רעבירעד טָאה .דובכ ןופ טפילטנַא ןוא לארשיב

 ןעדיא יד ידכ ,םילגרמ יד טימ ןעטלַאהטימ םעד בילוצ טעװ עשוהי זַא

 ןהשמ ןופ הגהנה רעד רעטנוא רבדמ רעד ןיא ןעביילברַאפ ןעלָאז
 ןעפרַאד טעװ עשוהי ואוו ,לארשייץרא ןיא ןעמוקנײרַא טינ ןעלָאז ןוא
 הי; ן'עשוהי רַאפ ןעטעבעג השמ טָאה רַאפרעד .גיהנמ רעד ןערעוו
 ,םילגרמ תצעמ ןערעוו לוצינ טסלָאז ,ןעפלעה ריד לָאז טָאג --- "ךעישוי
 ,(דיגמ רעצינעשזַאק)

 (חי .גי) ץראה תא םתיארו
 רַאפ סָאװ ןעפיירגַאב רהיא טעװ ,דרע יד סהעז ןוא טכַאוסטַאב

 ,(רענילָאטס רׁשֶא 'ר) ,טלעו רעד ףיוא טָאה רהיא םינּפ ַא

 טפלעה סע ןוא וכותמ רָאנ אמט סרח ילכ ַא טרעװ רַאפרעד
 טרעוו סרח ילכ ַא לייוו ,"הריבש אלא הנקת ול ןיא , הרהט ןייק טשינ
 -נַאג סָאד ןוא טשינ טרעװ םוש ןייק טָאה סָאװ ,דרע רעד ןופ טכַאמעג
 ילב ַא טרעוו יז ןעוו ןָא ךיז טביוה דרע רעד ןופ תובישח לעסיב עצ
 ךות ןהָא לייוו ,וכותמ אמט יז טרעװ רעבירעד .ךות ַא טמוקַאב ןוא
 יז יװ ױזַא לייוו .הריבש אלא הנקת ול ןיא םורַאד ,טשינ רָאג יז זיא
 םוש ןייק טינ רעמ טָאה ,ילכ סיֹוא יז טרעוו ,ךות םעד טרילרַאפ
 ,גנוטײדַאב ןוא תובישח

 ,"רפעל ופוסו רפעמ ודוסי םױא, :שגעמ ן'טימ ןיא עבלעז סָאד
 ,רקיצ רעצנַאג רעד זיא ,"סרח ילכ,, ַא ייב יו טקנוּפ שנעמ םייב ךיוא
 .שנעמ רעד בוא רעבירעד ,ךות רעד רָאנ ,תובישח עצנַאג סָאד
 טפלעה ,רשיה ךרד ם'נופ רעטנורַא טהעג רע ,אמט טרעוו ךות רעכיל
 -- הריבשב אלא הנקת ןייק טינ רע טָאה ,הוקמב הרהט ןייק טשינ
 ,(רעקצָאק) .בלה תריבש

 (.טי .גי) הער םא איה הבוטה ,הב בשוי אוה רשא ץראה המו
 ,"איה הבוטה, ,ןעגָאז ןעלָאז יז ,םילגרמ יד ןעטעבעג טָאה השמ

 ןעלָאז יז ."הער, ןהעזסיוא דנַאל סָאד טעװ ןעגיוא ערעייז ןיא שטָאכ
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 -סיוא דנַאל סָאד טעװ ןעגיוא ערעייז ןיא שטָאכ "איה הנמשה; ןעגָאז

 וליפא ,לארשייץרא וצ טמוק'ס ןעוו לייוו ,"םתקזחתהו, ."הזר, ןהעז

 ןעלַאפעג ןייז טינ ןוא קוזיח ןעבָאה ןעמ ףרַאד ,סטכעלש טהעז ןעמ ןעוו

 .(רעקצָאק) .ךיז ייב

 27 .גי) םיבגחכ וניניעב יהנו

 טרַאעג רעבָא ייז טָאה סָאװ .ןהעטשרַאפ ךָאנ ןעמ ןעק סָאד אלימ

 ענעי ייב ןהעזעגסיוא ןעבָאה ייז ױזַא יו ,"םהיניעב ונייה ןכוא רעד

 .(רעקצָאק) ? ןעגיוא יד ןיא

 (,17 .גי) םהיניעב ונייה ןכו

 .(י"שר) ."םישנאכ םימרכב שי םילמנ הזל הז םירמוא ונעמש;

 :ןעגָאז ל"זח יד יװ ,לזג ןופ טיהעגּפָא רהעז הלמנ יד זיא ,,עודיכ

 יד ןהנעט ,עודיכ ."הלמנמ לזג םידמל ונייה הרות הנתנ אלמלא,

 םינענכ יד ןופ לארשייץרא ןעמונעג ןעבָאה ןעדיא יד זַא םלועה-תומוא

 יד ןיא ןענעז סָאװ ןעשנעמ יד זַא ,מרמ ָאד הרות יד זיא .,הליזגב

 לארשייץרא לייוו ,הלמנ יד יו טקנוּפ לזג ןופ טייוו ױזַא ןענעז םימרכ

 הנתנו הארב אוה .איה ה"בקה לש ץרָאה לכ; ןעדיא וצ טגנַאלַאב

 הנתנו ,םהמ הלטנ ונוצרבו ,םהל הנתנ ונוצרב ,ויניעב רשי רשאל

 .(רעווישטידרעב) ."ונל

 (.א .די) אוהה הלילב םעה וכביו

 לגעה השעמ ייב .םנוב 'ר ן'יבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה'מ

 -טסעדנופ ,ןָאטעג הבושת ןעבָאה ןעלָאז ןעדיא יד זַא ,טינ רימ ןעניפעג

 םייב ןעגעגַאד .לגעה'אטח םעד ןעוװעג לחומ טָאג ייז טָאה ןעגעוו

 יד -- "דאמ םעה ולבאתיו; הרות יד זנוא טלהעצרעד םילגרמ אטח

 ןעוועג לחומ טינ טָאג ייז טָאה ךָאד ןוא ןָאטעג הבושת ןעבָאה ןעדיא

 רעד טגָאז ,"אוהה הלילב םעה וכביו; קוסּפ ןפיוא לייוו ,אטח םעד

 היכב וז הליל םכל עבקא ינא, :טגָאזעג טָאה ה"בקה זַא ,שרדמ

 ?הבושתה ינפב דמועש רבד ןיא אלה ?ןכתיה --- "תורודל

 -- טרעפטנעעג םנוב 'ר יבר רעד טָאה --- הבושת רקיע ---

 טינ טָאה ןוא אטוח ַא זיא רע זַא ,ךיז ייב טסייוו שנעמ רעד ןעוו זיא

 ילכ ַא ןופ הניחב רעד ןיא זיא ןוא הליחמו החילס ףיוא גנונעפָאה ןייק
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 שנעמ רעד ןיא ךָאד ןוא ןייז ןקתמ טינ ןעק ןעמ סָאװ ,רבשנש סרח
 ."ה דבוע; ןַא ושפנ לכבו ובבל לככ

 יד ןעוועג ןזיא סָאװ ,לגעה-אטח םייב ןעוועג סָאד זיא ױזַא
 ןוא טַאהעג טשינ ףירגַאב ןייק ןעבָאה ייז ,דניז עטשרע ס'נעדיא
 ,רפכמ זיא ןוא ט'לעופ הבושת זַא טסואועג טשינ ירמגל ןעבָאה

 "עג ןוא טביולגעג ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ ייז ןעבָאה ןעגעווטסעדנופ
 | ,ת"ישה וצ טניד

 רעירפ ןופ .םילגרמה-אטח םייב ןעוװעג רעבָא זיא שרעדנַא

 זיא הבושת ,ט'לעופ הבושת ןַא .,טסואוועג ןיוש ןעדיא יד ןעבָאה
 הבשחמ ַא טַאהעג ףכית ייז ןעבָאה ,טגידניזעג ןעבָאה ייז ןעוו ,רּפכמ
 לגעה'אטח םייב לָאמ ןעטשרע םייב יװ ,ןָאט הבושת ןעלעוו ייז זַא
 ןופ ןעשינעפיט יד ןופ ןעוועג טשינ ןיוש הבושת רעייז זיא רַאפרעד
 ַאזַא --- ,ןייז וצ אצוי ידכ ,ךילכעלפרעביוא רָאנ ,רעצרעה ערעייז
 ,טשיג ט'לעוּפ הבושת

 (. .די) דאמ דאמ ץראה הבוט

 רעבָא טקנעדעג .ןעדיא רַאפ דנַאל טוג ַא עקַאט זיא לארשי ץרא

 (רענָארװַאס צ"מר) ."ודרמת לַא 'הב ךא,

 (.כ .די) ךירבדכ יתחלס 'ה רמאיו

 רענייא ,הקשמ לעזעלג ןייא ייב ןעמַאזוצ ןעציז ןעדיא ייווצ זַא
 טינ ךיז טלַאה רענייא ,רבח ןייז יבגל ךיא םענעגייא ןייז לטבמ זיא
 סָאד טָא --- ,דניז ערעייז לחומ ת"ישה זיא ,ןעטייווצ ןרַאפ רעסערג
 -- רדח ןיא דמלמ יקדרד ןיימ ייב דניק סלַא ךָאנ טנרעלעג ךיא בָאה

 ןינע םעד ענייז םידיסח יד טרעלקרעד לָאמַא שודקח דוי רעד טָאה

 ,תורבחתה ןופ

 "יקדרדק םייב "תיב:ףלא; טנרעלעג דניק סלַא בָאה ךיא תעב
 סָאװ ,"דוי; תוא םעניילק םעד ףיוא אֹלּפ ַא ןעוועג רימ זיא ,"דמלמ
 יד זַא ,טרעלקרעד רימ דמלמ רעד טָאה ,זיא סָאד הדוקנ ַא רַאפ
 זַא ,טרעלקרעד רימ רע טָאה רעטעּפש ."דוי; טסייה הדוקנ עניילק
 'ה ןעמָאנ ס'טָאג זיא ןעמַאזוצ "ןדוי , ייווצ

 גנעל רעד ןיא תודוקנ ייווצ טקרעמַאב בָאה ךיא זַא םעד ךָאנ
 "עג ךיוא ייז ךיא בָאה ,םיקוסּפ יד ןעשיוצ לדבה ַא ןעכַאמ סָאװ
 ןהעטשרַאפ וצ ױזַא ןעבעגעג רימ דמלמ ןיימ טָאה .'ה רַאפ טנעייל
 ןפיוא רענייא טינ ,עכיילג ןעציז "ןדויא ייווצ ןהעז טסעוו וד בוא ---
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 ,רענעלק טינ ןוא רעכעה טינ ,הרוש ןייא ןיא ךיילג ןעהעטש ,ןעטייווצ
 "ייא ,גנעל רעד ןיא רעבָא "ןדוי, ייווצ .'ה ןעכַאמ "ןדוי , ייווצ יד טָא
 ייוצ עכלעזַא ,ןרעדנַא ןרַאפ רעכעה זיא רענייא, ןעטייווצ ןפיוא רענ
 ,קוספל קוסּפ ןיב קספה ַא ןענייז ייז רָאנ ,'ה טינ ןעכַאמ "ןדוי,

 "וצ ןעציז ןעדיא ייווצ ןעוו זַא ,טנרעלעגּפָא םעד ןופ ךיא בָאה
 ,הגרדמ ןייא ףיוא ךיילג ךיז ןעטלַאה ,הקשמ לעזעלג ןייא ייב ןעמַאז
 עדייב ייז ןענייז ,רבח ןייז ןופ ההובג הלעמב טינ ךיז טלַאה רענייא
 טרָאװ ןופ תובית-ישאר יד יװ ױזַא ןוא .'ה --- ןעמָאנ ס'טָאג .רבחמ
 עכיילג ייווצ יד טימ ןעמַאזוצ "ךירבדכ יתחלס רמאיו, ןעכַאמ "סוכ,
 'ה רמאיוע קוסּפ םעד ןעמַאזצ סָאד טלעטש ,'ד ןעכַאמ סָאװ ןעדיא
 ,"ךירבדכ יתחלס

 רעד לָאז ,ןעטייווצ םוצ רענייא "םייחל, ןעקנירט ןעדיא ייווצ זַא

 "םיבוט םייחל; לייוו ,"םיבוט םייחל, זיולב ןערעפטנעּפָא טינ רערעדנַא

 םייחלק ןערעפטנעּפָא לָאז רע רָאנ ,"הללק , סָאװ עבלעז סָאד טפערטַאב
 ,(ךלמילא 'ר יבר) ."םולשלו םיבוט

 יד לע ךיא ,"יתחלס; ן'השמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ,'ה רמאיו

 וד סָאװ דייר יד טימ -- "ךירבדכ; ,דניז ערעייז ןעבעגרַאפ ןעדיא

 -שזעמ ךורב 'ר) .ןעבעגרַאפ ייז ךיא לעװ ױזַא ,ןעטעבעג ךימ טסָאה

 .(רעשזוב

 (.במ .די) ולעת לא

 ןעבָאה ,םילגרמה השעמ ףיוא טַאהעג הטרח ןעבָאה ןעדיא יד זַא

 ,טגלָאפעג טינ םהיא ןעבָאה ייז סָאװ ,סָאד טמוק יוװ ,השמ ןיא טביולגעג

 ?"ולעת לַא; טנערָאװעג ייז טָאה רע ןעוו

 ללכ ןיא זיא סָאד זַא ,ןעטלַאהעג ןעבָאה ייז זַא ,סיוא טזייוו ---

 ,(ןהכה קודצ 'ר) ."אצמ ץוח ,השע תיבה-לעב רמאיש המ לכ, ןופ

 (י .וט) ךסנל בירקת ןייו

 ןעבירשעג הרות יד טָאה ,םילגרמה תחילש ךָאנ סָאװ םעט רעד

 ןעו שנעמ ןופ עבטה ךרד רעד זיא סע לייו ,הלחו םיכסנ תשרּפ

 -טנַא ,ןעלַאפעג קרַאטש ךיז יב רע טרעװ ,הרצ ַא םהיא טפערט'ס

 ןעגיטומרעד ןוא ןעקרַאטש וצ ידכ ןוא ,ןעגָאלשעגרעדינ ןוא טגיטומ

 ױזַא ,ךכ .סנעסייבוצ טימ ןעפנָארב לעזעלג ַא םהיא ןעמ טיג ,םהיא
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 ןענייז םילגרמ יד יװ םעד ךָאנ ,םילגרמה תחילש ייב ןעוועג סָאד זיא

 ףיוא תוערה לכ טדערעגסיוא ןעבָאה ,תוחילש רעייז ןופ ןעמוקעגקירוצ

 "ער ןיא ,רעיורט ןיא ןעלַאפעגנײרַא ןעדיא יד ךָאד ןענייז ,לארשייץרױא

 סָאװ ,חלח ןוא םיכסנ תוצמ יד ןעביױשעג הרות יד טָאה ,עיצַאנגיז

 וצ ןוא ןעקרַאטש וצ ,סנעסייבוצ טימ ןעפנַארב קנורט ַא יוװ ןענייז

 ס"מעב ףסוי יכדרמ 'ר) .ןעדיא יד ןופ טסייג םעד ןעגיטומדעד

 .("זחולשה יִמ;

 (.חי .וט) המש םכתא איבמ ינא רשא ץראה-לא םכאבב

 .ןעקגירט ןוא ןעסע לָאז רע ןערָאװעג ןעפַאשַאב זיא שנעמ רעד

 ןהֶא ןעבעל טנעקעג ךָאד רימ ןעטלָאװ טלָאװעג טלָאװ ת"ישה ןעוו

 "עג ןעסע םעד תעב שנעמ רעד רעבירעד ףרַאד ,ןעקנירט ןוא ןעסע

 ןעגיטעז וצ ידכ ןיױלב טינ זיא ןעסע ןופ קעווצ רעד זַא ,ןעקנעד

 ארוב םעד ןעמ טנעקרענָא ןעסע טעד ךרוד רָאנ ,שפנ ם'נופ הוואת יד

 | .ןעפַאשַאב סעלַא סָאד טָאה סָאװ

 רהיא ןעוו ,"ץרָאה לא םכאובב, ,הרות יד זנוא טגָאז סָאד טָא
 רשא; ,גירעגנוה ןערעוו טעװ רהיא ,ןעכַאז עשידרע יד וצ ןעמוק טעוו
 רהיא ,וצרעד הנווכב ךייא גנערב ךיא סָאװ ,"המש םכתא איבמ ינא

 םחלמ םכלכאב היהוק ,ןעקנעדעג רהיא טלָאז ,גירעגנוה ןייז טלָאז
 רהיא טלָאז ,"'הל ומירת הלח; ,ןעסע טעװ רהיא ןעוו זַא ,"ץרָאה
 .(ט"שעב) .ארובה תרכה וצ ןעמוק רהיא טלָאז ןעסע םעד ךרוד זַא ןהעז

 ןענעװַאד ן'כָאנ ףכית ,גחונ ךיז זיא םלועה בור רעד סָאװ סָאד

 טשרע ןענעװַאד ן'כָאנ ןעמ ףרַאד ,דנַאטשרַאפ ן'טיול םגה ,ןעסע ןהעג

 רוש עדי; קוסּפ ם'נופ גהנמ רעד טמַאטש ,ןענרעל ךיז ןעצעזקעוװַא

 ,"וילעב סובא ױומחו והנוק

 -סיורג יד טנעקרעד טינ ןענעװַאד ן'תעב ןעבָאה סָאװ ןעדיא יד

 ןיא ןעפיירגַאב ,"םימלועה לכ ארוב, ם'נופ טײקגיטכעמלַא ןוא טייק

 ישודיח) .הליכא רעד תעב --- "וילעב טובא, םייב ת"ישח תולדג ןעלופ

 ,(ם"ירה

 (.כ .וט) ומירת הלח םכיתוסירע תישאר

 ,רדנטכלַאמ ךינעה 'ר רַאפ טגָאלקַאב ךיז לָאמַא טָאה רַאדנערַא ןַא
 ,הסנרּפ ןייק טשינ טָאה רע זַא
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 ףיוא טסהעטש וד ןעװ ,גָאט ןעדעי גהונ ךיז וטזיב ױזַא יו ---
 ? טעב ם'נופ ןעגרָאמהירפ ןיא

 לעטש רעטעּפש ןוא םיקסע עניימ ןעגידיילרעד ףיול ךיא ---
 .ןענעװַאד ךיז ךיא

 תארי המכח תישאר .הסנרּפ ןייק טינ עקַאט וטסָאה רַאפרעד ---
 'סָאד --- "םכיתוסירע תישאר, .שדוק ןייז זומ תישאר רעדעי .'ה
 ףרַאד ,"'דל ומירת הלח. ,טעב ם'נופ ףיוא טהעטש ןעמ ןעוו עטשרע
 ןעסע םוצ הלח ןעמ טָאה ,ןענעװַאד ןעמ ףרַאד ,הלח ןעבעג טָאג ןעמ
 ןעבָאה טסלָאז וד זַא ,וטסטרַאװרעד יוזא יוװ ,ױזַא טינ טסוט וד זַא ןוא
 ...?הסנרּפ

 -ַאד וצ ןערָאװעג ןעטָאבעג זיא רע תמחמ ,טנעװַאד סָאװ דיא ַא

 םוש ןהָא טנעװַאד ןוא תולמה שוריּפ ןייק טינ ןעק רע שטָאכ ןענעוו

 ,(ט"שעב) .דובכה אסכ תחת הלפת ןייז טכיירג ,הנווכ

 ,רעזנַאצ םייח 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה רענישזיר לארשי 'ר
 ,דומע ן'רַאפ טנעװַאד רע סָאװרַאפ

 ןעװַאד ךיא --- ? דומע ן'רַאפ ןעװַאד ךיא זַא ,סָאד טגָאז רעוו --- |

 -ָעֵגֹּפָא די רחאלכ רעזנַאצ רעד םהיא טָאה --- םלוע לש ונובר ן'רַאפ
 ,טרעפטנע

 ,הקדצ ןעביג ייז סָאװ םעד ךרוד ןעקנעד סָאװ ןעשנעמ ןַארַאפ
 ןעגָאז ,ןענעװַאד רַאפ רעכעה טהעטש הקדצ ,ןענעװַאד טיג ייז ןעפרַאד
 טימ ליװ סָאװ רעד ."לוסּפ -- הּפ תחנה םוקמב בהז הּפיצ , ל"זח יד
 זַא טביולג רע ,ןענעװַאד סָאד ןעקעדרַאפ ,הקדצ ןעבעג ךרוד ,דלָאג
 טינ ןיוש ףרַאד רע ,רּפכמ ץלַא זיא הקדצ -- "לכה תא הנעי ףסכח,
 ,(רעװָאקישזד על'עשוהי 'ר) !לֹוסּפ זיא שנעמ ַאזַא ,ןענעװַאד

 (אכ .וט) המורת 'הל ונתת םכיתוסירע תישארמ

 טימ לופ ,גנוי טזיב ,טנערב ערה"רצי רעד ןעוו ,םירוענה ימיב
 וטסלָאז ,"המורת 'הל ונתת; טלָאמַאד ,הוואת ןוא קשח טימ ,ןעבעל
 וד ןעוו ,הנשה תירחאב טינ ןוא ת"ישה ןעניד קשח ןוא ןערב טימ
 וטסנָאמרעד ,חכ ןייק טשינ ןיוש טסָאה ,רעטלע רעד ףיוא טסמוק
 על'השמ 'ר) .הבושת-לעב ַא ,רעמורפ ַא וטסרעוו --- "המורת 'דל, ךיז
 .(רעצינעשזָאק
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 טל .וט) יה תוצמ לכ-תא םתרכזו ותוא םתיארו

 ישודיחא םעד הנתמ ַא רפס ַא סנייז טגנערבעג לָאמַא טָאה רבחמ ַא

 ףכית סָאד רע טָאה רפס ןיא טקוקעגניירַא רָאנ טָאה רע יװ ."ם"ירה

 ,רבחמ םעד ןעבעגעגּפָא קירוצ ןוא טכַאמרָאּפ

 "עג רבחמ רעד טָאה --- ? רפס ןיימ טשינ טלעפעג ן'יבר םעד ---

 { } | : ,טגערפ

 ץלַא ןיוש ןעטרָאד רעבָא בָאה ךיא .רימ טלעפעג רפס ןייד ---

 ,טשינ סָאד ךיא ףרַאד רעמ ,טסביירש וד סָאװ ןהעזעג

 "עג ןעבָאה עגר ןייא ןיא לָאז יבר רעד זַא ,ךילגעמ סָאד זיא ---

 ? רפס ןיא ןעבירשעג זיא סָאװ ץלַא ןהעז

 -טנעעגּפָא "ם"ירה ישודיחג רעד םהיא טָאה --- טסהעטשרַאפ ---

 ןעקוקנײרַא ףרַאד ןעמ סָאװ ,ךָאנ רקיע רעד --- לעכיימש ַא טימ טרעפ

 ותוא םתיארו -- 'ה תדובע ןעקנעדעג וצ ידכ זיא ,רפס ַא ןיא

 ,טקוקעגנײרַא רפס ןייד ןיא ךיא בָאה ,ונ ."'ה תווצמ ל2 תא םתרכזו

 בָאה ךיא סָאװ ךיז טנָאמרעד ,ןהעז טפרַאדַאב בָאה ךיא סָאװ ןהעזעג

  ענקירוצ סָאד ריד טסנָאק ,טשינ סָאד ךיא ףרַאד רערעמ ,טפרַאדַאב

 | ...ןעמ

 ןושרג 'ר וצ דייבתכ ןייז טימ ןעמוקעג לָאמַא זיא רבחמ ַא

 טָאה רענױזדַאר רעד יװ םעד ךָאנ .המכסה ַא ךָאנ רעניזדַאר ךינעה

 : ױזַא טגָאזעג רבחמ םוצ רע טָאה ,רפס ם'ניא ןעוועג ןייעמ

 רעבָא לָאז סָאװ .ןעשנעמ ןייק ןערַאנ טינ דיא ַא רָאט ,עודיכ ---

 רע ןוא םסרופמ ןדמל ַא רַאפ םהיא ןעטלַאה ןעשנעמ ןעוו דיא ַא ןָאט

 ןעבײרשנָא לָאז רע ,הצע יד זיא ? טשינ סָאד זיא רע זַא ,טסייוו ךיז ייב

 רוביח ןייז ןופ ןעשנעמ ןעלעוו .ןעלייטעצ ןוא ןעקורדּפָא סָאד ,רוביח ַא

 יקיר רוב ַא זיא רע זַא ,ןעגייצרעביא ךיז

 זַא טשינ ךָאנ ןעמ טדער ,סייוו ךיא טייוו יװ ריד ףיוא רעבָא

 -ַאב וטסָאה ,רימ גָאז עשז סָאװ וצ ,הרותב גלפומו ןדמל ַא טזיב וד

 "וצּפָא ידכ ,רוביח ַא ןעבײרשוצנָא ןייז חירטמ ךיד ליפ ױזַא טפרַאד

 דשוח טשינ רענייק ךיד טָאה סע ןעכלעוו ןיא ,תונדמל ןייד ןענעקייל

 ..+ ?ןעװעג

 ישודיחק םוצ רפס ןעבירשעגנָא ןייז טגנערבעג לָאמַא טָאה בר ַא
 ,המכסה ןייז ןעבעג םהיא לָאז רע זַא ,"ם"ירה

 םהיא טָאה -- ? םינורחא יד ןיא ןיירַא סנעו רהיא טקוק ---
 ,טגערפעג "ם"ירה ישודיח, רעד

 .טרעפטנעעג גיד'תומימת בר רעד טָאה --- ! ןייג ---
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 .ןענרעל טינ רענייק רפס רעייא ךיוא ךָאד טעװ ,ױזַא ביוא ,ונ ---
 ןעצנַאגניא המכסה ןיימ ךָאד זיא ,"ןורחא? ןַא ךיוא ךָאד טייז רהיא לייוו
 | ! גירביא

 טגנערבעג דיסח ַא לָאמַא טָאה רעניניטסָאג ריאמ לאיחי 'ר וצ
 ןעטעבעג ןוא םירוּפיס עשידיסח ןוא הרות רעשידיסח ןופ רוביח ַא
 -עגכרוד טָאה רעניניטסָאג רעד יוװ םעדכָאנ ."הממסה; ַא ן'יבר םעד
 ,רבחמ םעד טגערפעג רע טָאה ,רפס סָאד טקוק

 רעסעב רהיא טקורד סָאװ רַאפ ,ןדמל ַא דיא ַא ךָאד טייז רהיא ---
 ? לופלפ רעדָא ארמג ףיוא םישודיח ןייק טינ

 םירופיס עשידיסח ןוא הרוגת עשידיסח טינ טלעפעג ן'יבר םעד --
 םעד טגערפעג דיסח רעד טָאה -- ? םיקידצ עגילייה ערעזנוא ןופ
 / .רעגיניטסָאנ

 רעניניטסָאג רעד םהיא טָאה -- טשינ ךימ וטסהעטשרַאפ ---
 רעבָא וטסלָאװ .טוג רהעז רימ טלעפעג רוביח ןייד --- טרעפטנעעגּפָא
 ךָאד טלָאװ ,תותכסמ ףיוא םישודיח טימ רפס ַא טקורדעגּפָא רעסעב
 ...ןענרעל ןעק ןוא טנערעל דיסח ַא ךיוא זַא ,ןהעזעג טלעוו יד

 ןושרג 'ר וצ ןעמוקעג תבש ברע לָאמגייא זיא לבוקמ-לעב ַא
 ,הלבק ףיוא רפס ַא סנייז ףיוא המכסה ַא ןעטעבעג ןוא רעניזדַאר ךינעה
 םהיא טימ ןהעג לָאז רע ,ןעדאלעגנייא םהיא ךינעה ןושרג 'ר טָאה
 ןעסייהעג רע טָאה שרדמה-תיב ןיא .תבש תלבק וצ שרדמה"תיב ןיא
 ,תבש-תלבק טימ ןייז דבכמ חרוא םעד לָאז רע זַא ,יאבג םעד

 עכילטע רע טָאה ,ליגר ןייק ןעװעג טינ זיא חרוא רעד תויה
 עג חרוא רעד זיא ק"שצומ .םיתועט טכַאמעג ןענעװוַאד םייב לָאמ
 ,רעניזדַאר םוצ הנעט ַא טימ ןעמוק

 -נעמ רַאפ ןעמעשרַאפ ױזַא ךימ לָאז יבר רעד סָאד טמוק יו ---
 ?ליגר ןייק טינ רָאג ןיב ךיא זַא ,ןייז תבש לבקמ ךימ ןעקיש .ןעש

 זיולב בָאה ךיא ,ןעמעשרַאפ וצ ךייֵא טכוזעג טינ בָאה ךיא ---
 ללּפתמ טָאה אנינח 'ר זַא .ןָאטעג טָאה אסוד ןב אנינח 'ר יװ ןָאטעג
 יתלפת הרוגש םא, ,ןמיס ַא טכַאמעג ךיז רע טָאה ,עקנַארק רַאפ ןעוועג
 ךָאנ ,"ףרוטמ אוהש ינא עדוי ,ואל םאו ,לבוקמ אוהש ינא עדוי יפב
 ,.,טייז ריא לבוקמ ַא רַאפ סָאװ ןיוש טציא ךיא סייוו ןענעװַאד רעייא

 (.טל .וט) םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו

 רע זַא ,ן'יבר רעדנסכלַא ןרַאפ ךיז טנָאלקעג לָאמַא טָאה דיא ַא
 -ברוד טימ יבר רעד טָאה .האופר ַא ןעטעבעג ןוא החכש ןופ טדייל



 373 ח ל ש

 ,םהיא טגערפעג ןוא ןעדיא םעד טכַארטַאב ןעקילב עגידנעגנירד

 ?גָאט ןעדעי עמש תאירק וטסגָאז --

 ,טרעפטנעענּפָא דיא רעד טָאה -- !הלאש ַא --
 ירחא ורותת אלו, ,קוסּפ ם'נופ שטייט םעד וטסהעטשרַאפ ---

 ? "טכיגיע ירחאו טכננל
 ! ךיא העטשרַאפ סיוועג ---

 -ַאב ךיז זיולב טינ טסעוװ וד זַא ,ריד ךיא גָאז ,יױזַא ביוא --- 
 םהיא עקַאט טסעוװ רָאנ ,קוסּפ ןֹופ שטייט םעד ןעסיוו ןטימ ןענעגונ
 -געדעג טוג קוסּפ םעד טסעוװ ,ורכזת ןעמל --- ןעטיה ןוא ןייז םייקמ
 ... ןורכז ןעטוג ַא ןעבָאה וטסעוװ ,ןעק

 (אמ .וט) םיהלאל םכל תויהל

 טרעטיילעג ױזַא ןעפרַאד ,םיימשג םירבד יד ,"םכל, רעד וליפא
 .ןעגעוו ט'טָאג רַאפ ןייז ןעלָאז ייז ךיוא זַא ,ןערעוו טלעדייאעגסיוא ןוא
 ךיוא -- םכל היהת םישדק שדוק ןופ טשפ רעד ךיוא זיא סָאד ןוא
 -רַאפ םישדק שדוק ןיא רהיא טלָאז ,םיימשג םירבדו ןיד ,םכל רעד
 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .ןעלדנַאװ



 ח רק

 ,.א .זט) חרק חקיו

 -יווצ דיישרעטנוא רעסיורג רעד רכינ זיא השרפה תלחתה ייב ףכית

 ענעגייא ןייק טַאהעג טינ טָאה חרק -- ,חרק חקיו .ן'חרק ןֹוא ן'השמ ןעש

 ,תובָא סוחי טימ טסיורגעג ךיז רע טָאה ,תולעמ עטוג ןייק ,תובוט תודמ

 טינ טרעוו ,השמ ינפל ומוקיו ,יול ןב ,תהק ןב ,רהצי ןב זיא רע זַא

 רעד ןעוועג ןיא אפוג השמ לייו ,תובָא סוחי םוש ןייק טנָאמרעד

 | ,ןילבולמ יבר) .סוחי

 רַאפ ןעמענ דובכ ןעצנַאג םעד טלָאװעג טָאה רע -- חרק חקיו

 ,(רעמלעכ עטנ 'ר) .ןעבעג טינ רָאנ םענייק ןוא ךיז

 ןופ תוקולחמ ילעב עלַא ןוא רע'מינפ-תוזע עלַא --- חרק חקיו
 (רמתיא תרמשמ) .ףליה ֹוצ ךיז ןעמונעג חרק טָאה תורוד עלַא

 -נַא ןוא ןעּפַאכרַאפ ךיז רַאפ טלָאװעג רע טָאה סעלַא .חרק הקיו
 .(רעווישטידרעב) .ןעבעג טשינ רָאג ערעד

 טרעװ סָאװ ,הרות יד ."ומצעל ער חקמ חקלש, -- חרק חקיו
 ַא ןערָאװעג ן'חרק ייב זיא ,הבוט הנתמ ןוא "בוט חקל; ַא ןעפורעג

 .(ףסוי בקעי תודלות) ."ער חקמ,

 תוואת עלַא ןעבעגוצכָאנ ךיז טמענרַאפ שנעמ ַא בוא --- חקיו
 השודק ןופ טעטלעקרַאפ ןוא ןערורפעגּפָא רע טרעוו ,חרק ,ףוגה תואנהו
 ,(שודקה דוי) .תוינחור ןוא

 -עגּפָא ךיז טָאה חרק ."גלּפתאו, םוגרת רעד טכַאמ ,חרק חקיו
 רענלַאט ל'דוד 'ר טָאה -- ןעדיא ,רימ טביולג .לארשי תדעמ טלייט
 רָאנ ,טלייטעצ טלעוו עצנַאג יד זיולב טינ זיא טנייהח זַא --- טגָאזעג
 ,..בלַאה ןיא ךיז ייב טלייטעצ טנייה זיא שנעמ רעכילטיא

34 
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 ןוא סעכ ,ןעמונעג חרק טָאה תודמ עטכעלש ייווצ ,"חרק חקיוע

 רבדל, זַא ,טניימעג טָאה רע סָאװ ,ןעוועג זיא תועט ןייז ,תקולחמ
 עטכעלש ייווצ עכלעזַא טימ ןעצונַאב ךיז ןעמ געמ "םימש םשלו הוצמ
 טָאה חרק סָאװ רַאפרעד -- "גלּפתאו, סולקנוא ףיורַאד טגָאז .תודמ
 ןעצנַאגניא רע טָאה ,תודמ עטכעלש ייווצ עכלעזַא טימ טצונַאב ךיז
 ,(שודקה דוי) .השודק רעד ןופ טלײטעגּפָא ךיז

 טנעזיוט ןעטסַאפ יװ רעכעה טהעטש סעכ םעד ןעטלַאהניײא
 .(רעװעסָאס ל"מר) .םיתינעת

 דלעג ךרוד .עמשמ יתרת םימד ,(.ז"ע ב"ב) "םישידומ םימדה,,

 לארשי 'ר) .שנעמ ם'נופ רעטקַארַאכ םעד ןעמ טנעקרעד סעכ ןוא

 ,(רעצישזָאמ

 טָאה ,סעכ ןופ ןעטיהסיוא ךיז קרַאטש טגעלפ "קדצ חמצ, רעד
 לענש רע טגעלפ ,ןעסָארדרַאפ סעּפע לָאמַא םהיא טָאה'ס ןעפָארטעג
 -רַאפ םענעטלַאהעגנייא טימ ןוא העד"הרוי ַא ךיז ןעגנַאלרעד ןעסייה
 : ןעגָאז ױזַא סָארד

 זיא ,"הרז הדובע דבוע ולאכ ,, זיא ,ל"זח יד ךָאד ןעגָאז ,סעכ --
 ,המודכו הנוגע תלאש ןופ רעגנירג טינ תוחפל ,השק הלאש ַא סָאד ךָאד
 ןעמ רעדייא ןערעוװו וצ סעכ ןיא ןעכַאמ ריתמ ךיז ןעמ געמ יװ ,ןכ םא
 וניב .ןערעוו סעכ ןיא ללכב געמ ןעמ םיוא ,?םיקסוּפ , יד ןיא ןייעמ זיא
 ןהעגקעװַא םהיא ןופ סע רעד ןַאד טגעלפ וניבל

 טעשטוקרעד ןעמ זַא :טגָאזעג טָאה רעװָאסירַאּפ םולש ריאמ 'ר

 ,טינ זַא .ןערעזייבנא טוג ךיז ןוא תוירזכַא ןעזייוסיױרַא ךיא זומ רימ

 ןעטלַאהעגסױא טשינ סָאד ךיא טלָאװ

 רע זַא ,ןילבולמ ן'יבר ן'רַאפ ךיז טגָאלקעג לָאמַא טָאה דיסח ַא
 ,האופר ַא ןעטעבעג ןוא ןסעכ רעסיורג ַא זיא

 ענַאטנעמָאמ ןעדיימרַאפ וצ הלוגס ַא זיא עקלויל ַא ןערעכיור ---

 ,ט'הצע'עג ןילבולמ יבר רעד םהיא טָאה --- גנוגערפיוא

 ןיא ןייז לו ךיא ןעוו, ןעגָאז טגעלפ ווישזָארמ יבצ אדוי 'ר
 ,השקשינ .רעטעּפש ףיוא ּפָא סָאד ךיא גייל ,ןערעוו זגורב רעדָא ,סעכ
 ןעגיטעּפשרַאפ טינ לָאמנייק ךיא לעװ ןתמו-אשמ םעד



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 2310

 ."רעבההו ,העבמה .,רובה ,רושה ,ןיקיזנ תֹובָא העברַא;

 ,טניימ סָאד .ךיז ןעקוקנָא ןוא ןהעז ,"ונרושא , ןושל ןופ ,"רושה;

 .רענייז היאר רעד ךרוד קזיה סיורג שנעמ םוצ טמוק לָאמטּפָא זַא

 טרעקַארַאפ ןוא טײברַאַאב טינ ַא -- ?רוב-הדש; ןושל ןופ ,"רובה;

 ,לטב ךלוה ַא זיא ןוא טינ טנרעל סָאװ רעד ,טניימ סָאד ,דלעפ

 טמוק קזיה ליפ .ןעשנעמ ןופ ןייצ יד --- "ןש , ןושל ןופ ,"העבמה;

 הליבא ןופ הוואת ןייז ךָאנ ליפוצ טיג רע סָאװ םעד ךרוד שנעמ םוצ

 טנערב סָאװ ,ןעשנעמ ןופ סעכ רעד -- ?סעכ, טניימ "רעבהה, ןוא

 ,((ט"שעב) .רעייפ ַא יװ

 "עג עקַאט זיא סָאד טָא --- ? הז תֹוטשל האר המ היה חקּפש חרק

 ַא רַאפ ךיז ןעטלַאהעג ןוא טביױלגעג טָאה רע .,טײקשירַאנ ןייז ןעוו

 ,(םנוב 'ר יבר) .םכח ןעסיורג

 ךיז טָאה חרק רָאנ .םירישע ןעוועג ןענייז עדייב ,השמ ןוא חרק

 ,המכח ןייז ןופ חכ ןטימ השמ ןוא תורישע ןייז ןופ חכ ןטימ טצונַאב

 ,(תמא תפש)

 ךָאד זיא סָאד ."רקח: ןעכַאמ "חרקק טרָאװ ם'נופ תויתוא יד

 -עגפיוא ןַא ,"ןרקח; ַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,קילגמוא ס'חרק ןעוועג
 ,(םנוב 'ר יבר) ."ליכשמ; ַא ,רעטרעלק

 טימ ךרבתי םשה תדובע ןָא ןעביוה סָאװ ,ןעשנעמ  ןַארַאפ

 תרושמ םינפל ןעכַאז ןעוט ןוא תודיסחב גהונ ךיז ןענייז .תוגרדמ עכיוה
 תודיסח רעייז טרעוו ןערָאי ןופ ךשמב רָאנ ,תובהלתהב ןענעוװַאד ,ןידה
 יד זנוא זיא ףיורַאד .ןעריורפרַאפ תובהלתה רעייז ןוא טליקעגּפָא

 רעד ןיא ףכית ךיז טמענרַאפ דיא ַא ביוא --- חקיו; :זמרמ הרות
 הגרדמ ןופ טינ טהעג רע ,תוגרדמ עכיוה טימ םשה תדובע ייב הלחתה

 תובהלתה ןוא תודיסח ןייז טרעוו (זייא ,"חרק; ןושל) "חרק , .הגרדמל

 ,(שודקה דוי) .טרעוװילגרַאפ ןוא טלהיקרַאפ ךיג

 (י"שר) .ותעטה וניע -- ?הז תוטשל האר המ היה חקּפש חרקו

 ןיניעמ תחַאב אמוס;/ :הגיגח ןיא טגָאז ארמג יד סָאװ סָאד טָא

 תמא ןַא טניימעג טינ יאדװַא ןעבָאה ל"זח יד ."היארה ןמ רוטּפ

 ןייא טימ זיולב טהעז סָאװ שנעמ ַאזַא רָאנ ,גיוא ןַא ףיוא ןעדנילב

 ענעגייא יד גיוא ןעטייוצ ן'טימ טינ טהעז ןוא ארובה תולדג גיוא

 "היארה ןמ רוט92 ןיא שנעמ ַאזַא ,טייקגיטשינ ענעגייא ןוא תולפש
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 יכ, ,טשינ רָאג ןעצנַאגניא טהעז רע ןעוו ,ןעוועג רעכיילג טלָאװ סע --

 ,התעטה וניע , ,י"שר טניימ סָאד טָא ןוא .'בל הבג ?2 'ה תבעות

 "עג גיוא ןייא טימ זיולב טָאה רע ןַא ,"אמוס; אזַא ןעוועג זיא חרק

 ,ךיז ןהעזעג רע טָאה גיוא ןעטייווצ ן'טימ ןוא ת"ישה תולדג ןהעז

 ,(קסנעשזילמ ךלמילא 'ר) .תולדג ענעגייא ןייז

 ןעכַאמ "השמ, ןופ תובית ישאר יד --- "יניסמ הרות לבק השמ,
 ללה, ןופ תקולחמ סָאד זַא ,מורמ סָאד זיא ,"ללה יאמש ;וקולחמ;
 לביקק תקולחמ סָאד רָאנ ,תקולחמ םשל ןעוועג טשינ זיא "יאמשו
 ,(ט"שעב) .םימש םשל תקולחמ ַא --- "יניסמ השמ

 ,יאמשו ללה תקולחמ וז ?םימש םשל איהש תקולחמ יחוזיא

 ןעגָאז סָאװרַאפ -- ."ותדע לכו חרק תקולחמ וז ? םימש םשל הניאשו

 יהוזע ןעגָאז ייז יו טקנוּפ ,,השמו חרק תקולחמ וז, ,ל"זח יד טינ

 ? "יאמשו ללה תקולחמ

 זיא סע סָאװ רעסיוא זיא ,יאמשו ללה תקולחמ ,ץורית רעד זיא

 ַא טימ תקולחמ ַא ןעוועג ךיוא סע זיא ,םימש םשל תקולחמ ַא ןעוועג

 ,תויאר טגנערבעג תורבס טימ ןעבָאה םידדצ עדייב ,ל5ש ןוא ארכס

 רעד ןופ ןעטפירשרָאפ יד טיול ןענייז ,ןענע'קטּפ ייז סָאװ םיניד יד זַא

 זיא ס ןעוו זיא ,םידימלת ךס ַא טַאהעג טָאה יבר רעדעי םגה .הרות

 ןעטלַאהעג ללה'תיב יװ ױזַא טקנוּפ יאמש תיב טָאה ,ןיד ַא וצ ןעמוקעג

 יד טציטשעג דחא שיאכ ןעבָאה םידימלת עלַא -- תודחא ןיא ךיז

 רַאפרעד .שרעדנַא טינ ןֹוא ױזַא זיא ןיד רעד זַא ,היאר ועדָא ,ארבס

 ייוצ ןופ ןילב תקולחמ ַא יװ טנעכײצַאב תקולחמ רעייז טרעוו

 .יאמשו ללה -- ןעשנעמ

 חרק .ןעוועג שרעדנַא רעבָא זיא חרק לש תקולחמ רעד ייב

 .ן'השמ ןעגעג גירק ַא ןעריפרַאפ וצ ןעועג תלוכיב טינ זיא אפוג

 ,'השמ ןעגעג טריזינַאגרָא ךיז ןעבָאה הדעה יאישנו םריבאו ןתד זַא

 ןהשמ ןופ העּפשה ןוא חכ רעצנַאג רעד זַא ,ןהעזעגנייא חרק סטָאה

 טָאה .םַאזכרָאהעג םהיא ןענייז סָאװ ןעדיא הדע רעד ןופ טמַאטש
 סָאװ ןעדיא הדע ןַא ןעבָאה לעװ ךיא ביוא, -- טכַארטעג חרק ךיז

 -נורַא ן'השמ ןענעק ףליה רעייז טימ ךיא לעװ ,ןעציטש ךימ ןעלָאז

 -סיױרַא זיא תקולחמ עצנַאג סָאד זַא ,אצמנ ,הלודג ןייז ןופ ןעצעזרעט

 רעבירעד .הדע רעד ןופ עציטש ןעגָארקעג טָאה חרק סָאװ ןעמוקעג

 טינ ןוא "ותדע לכו חרק תקולחמ, ןעפורעגנָא תקולחמ רעייז טרעוו
 ,(םנוב 'ר יבר) ."השמו חרק תקולהמ;

 ןעכָארבעגסױא זיא ןַאלשימערּפ ןופ לעטעטש גיאייברעד ַא ןיא
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 ןעוועג דשוח טָאה'מ ןעכלעוו ,טחוש ןעשיטָאטש םעד בילוצ תקולחמ ַא

 רעגייטש רעד יװ .הטיחש רחאל האיר ַא ןעוועג קדוב טינ טָאה רע זַא

 םידדצ עדייב ןעבָאה ,טייצ רענעי ןיא ךעלטעטש עניילק יד ןיא

 תונעט ערעייז ןעגיילרָאפ ןוא ןַאלשימערּפ ןייק ןערָאפ וצ ןעסָאלשַאב

 טרעהעגסיוא טָאה ל'ריאמ 'ר זַא .רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר רַאפ

 :טגָאזעג ױזַא ייז וצ רע טָאה םידדצ עדייב ןופ תונעט יד

 עדעי .ןנברדמ האירה תקידב זיא םיקסוּפה בור תעד יּפילע ---

 רעייא ,עקַאט תמא .הרותה ןמ רוסיא ןַא קפס ילב זיא רעבָא תקולחמ

 "נוא ןעבָאה תקולחמ ַאזַא ןעגעוו וליפא רעבָא ,םימש םשל זיא תקולחמ

 תקולחמ וז ? םימש םשל איהש תקולחמ יהוזיא ,, ,טגָאזעג םימכח ערעז

 וצ הגרדמ רעד ןיא ןעוועג ןענייז יאמשו ללה רָאנ --- "יאמשו ללה

 "ולחמ ערעדנַא עלַא ןענייז רעטייוו ,םימש םשל תקולחמ ַא ןעריפרַאפ

 .ותדעו חרק תקולחמכ ,עדעייא יו תקולחמ ַאזַא וליפא ,ן'תק

 הדע ןייז טימ ן'חרק ןעשיווצ וליפא --- ,"ותדעו חרק תקולחמ,

 -נַא סעּפע טניימעג טָאה רעדנוזַאב רעדעי .ןעיירעגירק ןעוועג ןענייז

 רעבָא .העיגנ עכילנעזרעּפ ערעדנַא ןַא טַאהעג טָאה רעדעי ןוא שרעד

 "ןצמוא עלַא ןעמונעגנעמַאזוצ ךיז ןעבָאה ן'השמ ףיוא ןעגירק וצ ידכ

 אלשק ןעװעג עקַאט סע זיא -- תונוכ ענעדישרַאפ טימ ענעדירפ

 (רעקסנעזיל ךלמילא 'ר) ."םימש םשל

 זױלב טָאה ונבר השמ .סַאג ןופ שנעמ ַא ןעװעג טינ זיא חרק

 טָאה רָאנ ,טורעג טינ ןיוש רע טָאה ,"הנוהכ םג םתשקבו; טנַאמרעד

 ןופ הגרדמ יד ןעכיירגרעד טלָאװעג ןעלטימ ןוא תוחכ עלַא טימ

 | ,(רעקצָאק) .הנוהכ רעד

 ןייז טימ הנווכ ס'חרק ןיא ןעוו וליפא --- "ישפנ אובת לַא םדוטב,

 -נופ טָאה ,םשה תדובע ןוא תודוס טלקיװרַאפ ןייז לָאז תקולחמ

 לחומ --- "ידובכ דחת לַא םלהקב;? ןעטעבעג וניבָא בקעי ןעגעווטסעד

 .ךובכ רעייז לחומ ןוא תקולחמ בילוצ טמוק סָאװ םשה תדובע ַאזַא

 ,(רערימזוק לאקזחי 'ר)

 ןַא רעדייא ,םולש רעגיטכירפיוא-טשינ ַא רעסעב ליפ זיא סע

 םולשב רבח ןטימ ןעבעל וצ רעסעב ליפ זיא סע .תקולחמ גיטכירפיוא

 ןעצנַאג ם'נופ טינ ,רעכילרעסיוא ןַא רָאנ זיא םולש רעד שטָאכ

 סע טניימ ןעמ וליפא ןעוו ,תקולחמ ןיא ןעבעל וצ רעדייא ,ןעצרַאה

 .(ןילבולמ יבר) .תמא בילוצ טסנרע
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 הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא הוה

 ?םולש ףדורו בהוא טגָאזעג טינ ללה טָאה סָאװ רַאפ --

 -קעווַא -- םולש ףדור ַא ןייז ןעמ ףרַאד לָאמַא זַא סיוא טזייוו ---

 סָאװ רענייא רעדָא ,בר ַא טפערט ןעמ זַא ,לשמל .םולש םעד ןעגָאי

 ,םיברב םימש םש ללחמ ַא זיא רע ןוא יבר ןעמָאנ םעד טגָארט

 ןעדער טינ רָאט ןעמ זַא ןעגָאז ןוא הטוש דיסח ןייק ןייז טינ וטסרָאט

 ַא ןייז טזומ וד ,אברדא .תקולחמ ַא ןעכַאמ רעדָא ערה ןושל ןייק

 ַא םהיא ןעגעג ןעריפרַאפ ,םולש םעד ןעגָאיקעװַא ,םולש ףדור

 וד ביוא עקסַאמ עשלַאפ ןייז ןעסײררעטנורַא ,םהיא ן'פדור ,תקולחמ

 + ןברקמ ַא ןייז וצ טסבערטש ֹוד ןוא תוירבה תא בהוא ןַא תמאב טזיב

 .(רעוועסַאס ל"מר) .הרותל

 ,קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ תומשנ ןענייז הרות רעד ןופ תויתוא יד
 "וצסיוא טינ רוסיא ןייק זיא םישמוח ןיא טלייטעצ זיא הרות יד ןעוו
 טינ ןעמ רָאט ,עצנַאג ַא רעבָא זיא הרות יד ןעוו ,תוא ןא ןעקעמ
 ,תוא ןייק ןעקעמסיוא

 ַא ןעדיא ןעשיווצ טשרעה .קלָאפ ןעשידיא ן'טימ סָאד זיא ױזַא
 רעייז ,ןָאט סטכעלש אנוש רעדעי ייז ןעק ,גנורעטילּפשעצ ַא ,תקולחמ
 קרַאטש ייז ןענייז ,תודחא ייז ןעשיווצ טשרעה ,רַאפעג ןיא זיא םויק
 ,(רעווישטידרעב) .,רַאברירַאבמוא ןוא

 :רערימוק עלַאקזחי '7 ײב טגערפעג לָאמַא טָאה דגנתמ ַא

 טשרעה ,ןעמַאזוצ ךיז ןעפערט ייז זַא ,םידגנתמ םימכח-ידימלת סָאװרַאפ
 "וצ ךיז ןעמוק ס'יבר ,ןעדיא עטוג זַא ןוא תודחאו הבהא ייז ןעשיווצ
 "ייוצ םעד רענייא ןערעוו ,תקולחמ סיוא ייז ןעשיווצ טכערב ,ןעמָאז
 ? םיאנוש ןעט

 םהיא טָאה -- רעױּפ ןעדנעסיוומוא םענעי וצ ךיילג טזיב וד ---
 ףיוא ןורסח ַא ןענופעג טָאה סָאװ --- טרעפטנעעגּפָא רערימזוק רעד
 ,רעלטסניק ןעסיורג ַא ןופ דליב ןעטלָאמעג שיטסיטרַא רַאברעדנואוו ַא .

 ַא ןופ דליב-רוטַאנ לַאער ַא ןעלָאמוצסיױא ןעגנולעג זיא םהיא יו
 ןוא טרעסעמ:דיינש ערעייז טימ ןעהעטש סרעטינש ואוו ,האובת דלעפ
 טרעדנואוַאב ןעבָאה ,םיניבמ ,םיחמומ ,עטנרעלעג .האובת יד ןעסָאק
 ןעלעפעג טינ דליב סָאד זיא רעיוּפ םעד ןוא דליב סָאד

 םהיא טלעפעג סָאװרַאפ -- :טגערפעג רעיוּפ םעד טָאה'מ ןעוו
 :טגָאזעג רע טָאה ,דליב סָאד טשינ

 טלעטש דליב סָאד .ךילריטַאנ ןעלָאמעג טינ זיא דליב סָאד ---
 "ןיא עכיילג סרעסעמ-דיינש ערעייז טימ ןעהעטש סרעטינש יו רָאפ
 סָאד זַא ,טסייו רעיוּפ רעדעי ןוא האובת יד ןדייגש ןוא דלעפ ןעטימ
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 רעטינש רעד זומ ,דלעפ ןיא ןעדיינש ן'תעב לייו .ךילגעממוא זיא

 .ןעגיובנייא ךיז לעסיבַא

 םהיא ןעבָאה --- טסגָאז וד יו תמא זיא'ס ,טכערעג טזיב וד ---

 יורסח ַא ןענופעג עקַאט טסָאה וד -- טרעפטנעעגּפָא םיניבמ יד

 "טסניק שיטסיטרַא ןייק ןעבעל ןייד ןיא ,סיוא טזייוו ,רעבָא טסָאה וד

 טינ דליב ןעגעג גנוצעזסיוא ןייד םורַאד זיא ,ןהעזעג טינ דליב שירעל

 יירעיוּפ ןעדנעסיוומוא ןעטסָארּפ ַא ןופ רָאנ ןיבמ ןוא החמומ ןייק ןופ

 -יווצ םולש ךס ַא ןעוועג טלָאװ סע --- "ךתרות יבהואל בר םולש;

 ןעבָאה ייז סָאװ ,"ומל ןיאו, רָאנ זיא הרצ יד ,ןעדיא-הרות יד ןעש

 ,"לושכמ; רעטסערג רעד זיא סָאד טָא .הסנרּפ ןייק ,טשינ ךַאבענ
 ןעשינעסײרמורַא ןוא ןעטייקגיטסיווצ ,ן'תקולחמ םרוג זיא רעכלעוו

 ,(רענירבָאק השמ 'ר)

 ךילרע תמא רעד :טגָאזעג טָאה רעװָאסירָאּפ םולש ריאמ 'ר
 עצנַאג יד ןייז וצ ריבעמ רָאי ןכרוד ריהז זיא סָאװ ,דיא רעמורפ
 רע זיא ,תונברק ,הרונמ ,ןכשמ ןופ ס'הרדס יד ןעמוק'ס זַא ,הרות
 ערעייז ןיא ךיז טפיטרַאפ ,הדמתהב טנרעל ,ייז טימ קבדתמ ךיז
 -ריבעמ לענש רע זיא ,טמוק חרק ןופ הרדס יד זַא .םיטרפו םיללכ
 ,חרק לש ותקלחמב ןעטכַארטרַאפ טינ ליפוצ ךיז ליוו ,הרדס

 רעכילרהע רעגיטכירפיוא-טינ רעד גהונ ךיז זיא ךופיהל טקנוּפ
 שרודו רקוח טוג זיא ,ךיז רע טכַארטרַאפ חרק לש ותקלחמב .דיא
 לענש רע זיא תונברק ,הרונמ ,ןכשמ ןופ ס'הרדס יד ןוא תקולחמ סָאד
 ,ריבעמ

 (.א .זט) יול-ןב ,תהק-ןב ,רהצי-ןב
 ,ענייז רעפלעהטימ יד ןוא סוחי ס'חרק סיוא טנעכער הרות יד

 לייוו ,ןהוז ס'מעד ןעוועג זיא רענעי ,ןהוז ס'מענעי ןעוועג זיא רעד זַא
 יד ןעכלעװ בילוצ טסנידרַאפ רעצנַאג רעד טהעטשַאב סנעטסרעמ
 וצ ,הּפצוח סיורג ןוא הזעה ןעבָאה ,הקולחמ ילעב יד ,ביר-ירחרחמ
 -בולמ יבר) ...סֹוחי רעייז --- םידוביכ עשי'להק ךיז רַאפ ןעגנַאלרַאפ
 ,(ןיל

 -ַאב לכשדיפ-לע טלָאװ ןוא ךַאז עטוג ַא רהעז סוחי זיא תמאב
 .ןופ שנעמ רעד .תווינע ןוא תולפש וצ ןעגנערב ןעשנעמ םעד טפרַאד
 .רַאפ ןיא טגָאזעג סנייטש'מ זיא רע סָאװ ןעטכַארט ףרַאדַאב סוחי
 הדע ןייז טימ חרק לייוו זיא ,רָאג ףוס םוצ .תובָא ענייז טימ ךיילג
 וניתונוועב רימ ןעעז ,ליּפשייב ןעטכעלש ןעטשרע םעד ןעזיוועג ןעבָאה
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 הוואג 'לעב רעמ ץלַא סוחי רהעמ סָאװ --- :ךוּפיה םעד טקנוּפ ,םיברה

 .(רעצישּפָאר ילתפנ 'ר) .תקולחמ-לעב רחעמ ץלַא ןוא

 (מ .זט) םכל בר םהילא רמאיו

 ,ךימ טרַאנ רהיא זַא ,טינ טניימ ,ן'חרק וצ טגָאזעג טָאה השמ
 ,טקעװצַאב רחיא סָאװ ,"םכל בר, ,םימש םשל זיא תקולחמ רעיײַא זַא
 ןעגעװ ס'טָאג רַאפ טיג ןעגעװ טרעייא רַאפ טייקסיורג ןיולב זיא
 | ,(ט"שעב)

 (.ג .זט) םישודק םלכ הדעה לֹכ יכ

 עקַאט זיא סע ,טכערעג טזיב וד ,ן'הרק וצ ט'הנעט'עג טָאה השמ

 ןייא ייב ,ןייז ןעסיו רעבָא טסלָאז ."םישודק בלּכ הדעה לכ, יוזַא

 ףיוא טהעטש רעכלעװ רענייא ןייז זומ םישודק םלכ וליפא ,הדע

 םישודק ןיב שודק ַא זיא רע ןוא הדע עצנַאג יד יו הגרדמ רערעכעה ַא

 (ןהכה קודצ 'ר) .שודקח אוה 'ד וב רחבי ושא ---

 (ג .זט) ?'ה לחק לע ואשנתת עודמו

 עכילרע ףיא ן'תקולחמ עלַא ייב סָאװ ךַאז עגידריווקרעמ: ַא
 ףיא סיוא תקולחמ-ילעב יד ןעטכַארט ןעשנעמ עגיטכרָאפסטָאג ןוא
 ןוא תוחמ רעייז ןופ ךופיה רעד טקנוּפ ןענייז סָאװ .,םילובלב ייז
 ,תוגהנתה

 וינע השמ שיאהו, תודע טגָאז הרות יד ןעמעוו ףיוא ,ונבר השמ
 -ערג ןייק ןענופעג טינ הדע ןייז ןוא חרק טָאה "םדָאה לכמ דאמ
 הוואג-לעב ַא זיא השמ זַא ,אקווד רָאנ ןעטכַארטוצסױא לובלב ןערעס
 ,(רעקצָאק) ,"ואשנתת עודמו, ---

 (ד .זט) וינּפ לע לוּפו השמ עמשיו

 תמאב זיא ל"זח רמאמ רעד ."שיא תשאב וחודשחש דמלמ,
 ן'פיוא ןעמוק רָאג ןעלָאז תקולחמ-ילעב יד זַא סָאד טמוק יװ ,השק
 ? שיא תשאב ונבר השמ ןייז וצ דשוח ,ןויער

 ןַאמ רהיא טדערעגרעביא תלּפ ןב ןוא ןופ יורפ יד טָאה ,עודיכ ---
 הקולחמ-ילעב טּפױה יד .הדע ןייז ןוא ן'חרק ןופ ךיז ןעיצוצקירוצ
 ןוא ףיוא טקריוװעג השמ טָאה סָאד זַא ,טגיטכעדרַאפ רעבָא ןעבָאה
 יז ןעבָאה ,הדע רעיײז ןופ ןַאמ רהיא ןעסיײרוצּפָא יורפ ס'תלּפ ןב
 ערעייז וצ ןעדער השמ טעװ ,ןעגעוו םולש םושמ זַא ,ןעגָארקעג ארומ
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 וצ טינ רענעמ ערעייז ןעדערוצרעביא ייז ףיוא ןעקריוו ןוא רעבייוו

 -'עגנייא ןייז ןעלעוו רענעמ יד זַא ןוא .תקולחמ ם'ניא ךיז ןעגילײטַאב

 ןעלעו םורַא ױזַא ,ןעגירק ייז טימ ךיז רעבייוו יד ןעלעוו ,ט'גשקע

 יד טימ ןוא ץהשמ טימ -- תקולחמ עטלעּפָאט ַא ןעבָאה רענעמ יד

 טינ יז ןענייז ,טלהיפעג ייז ןעבָאה ,ן'תקולחמ ייווצ ןוא ,רעבייוו

 וצ דשוח ,האצמה ַא ףיוא ןעלַאפעג ייז ןענייז ,ןעטלַאהוצסיוא תלוכיב

 עקַאט טָאה השמ זַא ןוא ןעדער טינ השמ טעװ ,שיא-תשאב ן'השמ ןייז

 ןוא חרק ןופ רעבייו יד וצ ןעדער וצ הבשחמ רעד ןיא ױזַא טַאהעג

 ןיא טרעהרעד טָאה השמ יװ ךיילג ,םעד ןופ ןעמ טהעז ,הדע ןייז

 ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,דשוח םהיא ןענייז הדע ןייז ןוא חרק סָאװ |

 -עדנַא ןייק ןהעזעג טינ טָאה רע לייוו --- "וינּפ לע לּפו; ,הנווכ רעייז

 לאומש 'ר) .תקולחמ עדנערעקַאלפפיױא סָאד ןעלעטשוצּפָא הצע ער

 .(רעצווָארטסָא הירמש

 / (אי .זט) וילע ונילת יכ ,אוה המ ןרהאו

 טָאה תוזע סיורג טימ .ן'השמ ןיא ןעוועג אנקתמ ךיז טָאה חרק

 רע זיא ,םכותב רע ךיוא ,"םיׂשודק םלכ הדעה לכ יכ, ט'הנעט'עג רע

 ,לארשיב גיהנמ רעד ןייז וצ ,השמ יװ טקנוּפ ,יואר םורַאד

 *! לידבה יכ םכמ טעמה; :טרעפטנעעג השמ םהיא טָאה םעד ףיוא

 ,קלָאפ ןיא הגרדמ-ילעב ערעכעה רַאפ עקַאט ךיז טנעכער רהיא ביוא

 יַאב תקולחמ םעד ךרוד הדע ןייד טימ וטסָאה ,ךתדע לכו התא ןכל

 ...טָאג ןעגעג טלעמַאזרַאפ ךיז טָאה רהיא זַא ,* 'ה לע םידעונה, ןעזיוו

 -לפשו וינע ןַא רַאפ ךיז טלַאה סָאװ ןרהא אקווד -- "אוה המ ןרהאז,

 בילוצ רע זיא ,רהיא טגירק םהיא ףיוא סָאװ ,"וילע ונילת יכ; ,חור

 ןופ רעװ ןוא וד יו רעכיג לודג ןהכ ןייז וצ יואר רהעמ ןיילַא םעד

 ,ןילבולמ יבר) .הדע ןייד

 (.בי .זט) םריבאו ןתדל ארקל השמ חלשיו

 רָאט תקולחמ ַא יב -- .(י"שר) "תקולחמב ןיקיזחמ ןיאש ןאכמ ,

 טװאורּפעג לָאמ עגינייא ןיוש טָאה'מ לייוו ,ןעגָאז טינ לָאמנייק ןעמ

 "ָאה יד ןעבעגפיוא ןעמ ףרַאד ןעגנולעג טשינ זיא סע ןוא םולש ןעכַאמ

 ױזַא זַא הקזח ןייק ָאטשינ זיא תקולחמ ַא ייב .םולש רַאפ גנונעפ

 ןעגנערב וצ ןעבָאה טשינ לָאז ןעמ ןעלַאפכרוד ליפיוו .ןייז סע ףרַאד

 יןערעוו טכַאװשעגּפָא טיג ןעמ רָאט ,םולש א וצ םידדצ עשירעגירק יד

 עדנעטיירטש יד ןעגנערב ןעוואורּפ ןיא ןעטלַאה ךילרעהפיואנוא רָאנ
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 לָאמ עכילטע ךָאנ ןָאטעג השמ טָאה ױזַא ,ךיילגסיוא ןַא יצ םידדצ
 "עג דימ טינ זיא רע .הדע ןייז ןוא ן'חרק וצ ןעדער ןוא ןערילעּפַא
 ךָאנ טקישעג לָאמַא ךָאנ טָאה ןוא ןערָאװעג טשױטנַא טינ ןוא ןערָאװ
 ,(רעקרָאװ קחצי 'ר) .ייז

 (גי .זט) ררתשה םג ונילע ררתשת יכ

 ץהשמ ןייז דשוח ןלָאז ,הדע ןייז טימ חרק ַאזַא סָאװ סע טמוק יו
 שיאהוא תודע טגָאז הרות יד ןעוו ,תואג טניימ סָאװ ,טפַאשרעה ןיא
 יה ? "םדָאה לכמ דאמ ונע השמ

 טימ גנערטש .תונברה-אסכ ןייז טריפעג השמ טָאה תמאב --
 ןיא רעבָא ךילרעניא ,גיהנמ ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ םענרַאפ ןעטיירב
 ןוא ונע רעסיורג ַא ןעוועג זיא השמ זַא ,הרות יד זנוא טגָאז ,ןעצרַאה
 ץטימ ןעהעג סָאװ עכנַאמ יװ טינ .הונע רקיע רעד זיא סָאד טָא
 עקַאט ןענייז ,םיונע רַאפ ךיז ןעכַאמ ,דרע רעד וצ ןעגיובעגנייא םינּפ
 -ילעב עטסערג יד ןעשנעמ עגיזָאד יד ןענייז תמאב רעבָא ,םיונע
 ,(רענירבָאק השמ 'ר) .,הוואג

 ינקז וירחא וכליו .םריבאו ןתד לא ךליו השמ םקיו

 (.הכ .זט) לארשי

 ,טריבאו ןתד וצ ןעגנַאגעג זיא השמ ןעװ טייצ רענעי טניז
 ,"לארשי ינקז, יד ךרד ןעבלעזמעד ךָאנ םהיא ןעגלָאפ "וירחא וכליו;
 ךיז ןעכַאמ ןוא ךיז ןעגירעדינרעד ,םיגיהנמ ןוא םיקידצ עשידיא יד
 .(רעזלעב םולש 'ר) ..."ס'םריבאו ןתד, יד וצ גידנעהעג ,לפש

 (.בל .זט) היּפ-תא ץרָאה .חתפתו

 "ןוש5 ןעדער וצ רעליימ ערעייז טנעפעעג ןעבָאה ןעדיא יד לייוו

 -- הרק לש תקולחמ םוצ טריפרעד טָאה סָאװ תוליכר ןוא ערה
 ,"היּפ תא ץרָאה חתפתו,

 "ייז ןעדיא יד ,"םלוקמ וסנ; ןהעטש טפרַאדַאב טָאה סע ,הברדא
 ,תולוק ערעייז ןופ ןעפָאלטנַא ןענ

 "-עייז רעביא ןערעיול ןערַאפעג ,תורצ ןעמוק ןעדיא ףיוא ןעוו ---
 ןײרַא ?הוש ןיא לוק רעייז וצ ייז ןעפיול "םלוקל וסנ, .ּפעק ער

 ,(רעזלעב םולש 'ר) .םלוע לש ונובר ן'רַאפ ןענייוו ןוא ןעטעב ,ןעיירש
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 (.דל .זט) םלוקל וסנ םהיתוביבס רשא לארשי לכו

 טגָאז סָאװ רַאפ .ךורב 'ר ן'יבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 ן'טימ ןעקנוזעגנייא ןערָאװעג ךָאד זיא חרק ."חרק יװ ךייר, ןעמ

 ? ךייר ןעוועג זיא רע זַא ןעמ טסייוו ןענַאװנופ ָאט ,דלעג

 יבר רעד טָאה --- גנוטיײדַאב עפיט ַא טָאה לעטרעוו סָאד ---

 עשידיא בור סָאד -- טרעפטנעעגּפָא לעכײמש ַא טימ ךורב 'ד

 םענייא ןעמ טלַאה טּפָא ץנַאג .ןעבעל םייב רָאנ ךייר ןענייז םירישע

 םיפלא יד ןיא ןעגעמרַאפ ןייז טצַאש ןעמ ןֹוא ריבג ןעסיורג ַא רַאפ

 ,םענרַאפ ןעטיירב ןֹוא גנוריפפיוא ענילטַאטש ןייז בילוצ תובברו

 זַא ,ריואועג טיט ןכָאנ טשרע ןעמ טרעװ ,טברַאטש רע זַא רעבָא

 חרק .ןצבק רעטיורג א ןעברָאטשעג רשוע רעטצַאשעג רעד זיא תמאב

 רע זיא ,תורישע ץנַאג ןייז טימ ןערָאװעג ןעקנוזעגנייא זיא רעבָא

 ..יריבג ַא ןעברָאטשעג זיא רע זַא ,ןעמָאנ ןייז ייב ןעבילבעג

 (.גי .זי) םייחה ןיבו םיתמה ןיב דומעיו

 אלא הדימע ןיא; ,ןעגָאז ל"זח יד יו .הלפת ןושל ַא זיא דומעיו

 ט'הנעט'עג טָאה סזנּפ .(תוכרב) "ללּפיו סחנּפ דומעיו רמאנש ,הלפת

 תעב .עטיוט ןוא עגידעבעל יד ןעשיווצ קוליח םעד העז :ש"שבר םוצ

 ,ךיד ןעביול ןוא ןענעװַאד ,םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ןעוט עטשרע יד

 בילוצ ןוא הי-וללהי םיתמה אל -- ןָאט טינ רָאג עטצעל יד ןענעק

 (רעקסמָאדַאר) .הפגמה רצעתו םעד

 (.כ .זי) חרפי והטמ וב רחבא רשא שיאה היהו

 סנעקעטש ערעייז ןעגנערב טפרַאדַאב םיאישנ יד ןעבָאה סָאװ ךָאנ

 ןעקעטש ס'נרהא ןעו .ןעקעטש ס'נהכה ןרהא טימ ייז ןעגײלנעמַאזוצ

 ַא ןוא סנ ַא ןעוװעג ןיילַא סָאד ךָאד טלָאװ ןעילב ןעביוהעגנָא טלָאװ

 ? "רחבנה אוה יכ; !יײװַאב

 ןוא טייקכילרע ,טייקמורפ סָאד זנוא טלהעצרעד הרות יד --

 -עטש ערעייז טכַארבעג ענשימוא ןעבָאה ייז .םיאישנ יד ןופ תווינע

 סנעקעטש עלַא יד ןעשיווצ זַא םיברב ןעכַאמ וצ םסרפמ ידכ ,סנעק

 זיא םורַאד .טהילבעג ןעקעטש ס'נהכה ןרהא טָאה םיאישנ יד ןופ

 ףרַאד ןרהא רָאנ זַא ,ה"בקה ןופ ןוצר רעד זיא ױזַא זַא ןעכייצ ַא סָאד

 ןוא ןעדיא יד ןעשיווצ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ייז .הנוהכב ןייז שמשמ

 ,טלהעוורעדסיוא ןערָאװעג טָאג ןופ טינ ןענייז יז זַא ,טלהעצרעד ןעבָאה

 .(רענישזיר לארשי 'ר) .ןהכה ןרהא רָאנ
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 .(א .טי) .הרותה תקח תאז

 ןוא םיטּפשמו םיקוח זנוא ןעבעגעג ארוב רעד טָאה רעבירעד
 ןעזייוו וצ ידכ ,לכש רעזנוא רַאפ ךילדנעטשרַאפמוא ןענייז סָאװ תווצמ
 גנוגייצרעביא רעזנוא תמחמ טינ םיקוח ןוא תווצמ יד ןעוט רימ זַא
 "ידרעב) .'ה הוצ רשא םעטמ ךילסילשסיוא רָאנ ,טייקגיד'לכש ןוא
 | ,(רעווישט

 ןהעג טינ וטסלָאז ךרבתי םשה תדובע ןיא ,"רקח ןיא ותלודגלו
 השמ !ר) ,המלש הנומאב טָאג ןיא ןעביולג טסלָאז קר ,הריקח ןייק טימ

 .,(רענירבָאק |

 רעד ןיא קרַאטש זיא ןעמ זַא --- "םימלוע יחל חנומאהו תרדאה ,

 .((רעקצָאק) .גנאל ןעמ טבעל ,הנומא

 רעדָא ןענרעל הרות טהעג דיא ַא ןעוו -- "הרותה תקח תאז;

 ױזַא זַא ,* 'ה הוצ רשא/ ,ןייז לָאז הנווכ ןייז רקיע רעד זיא ,הוצמ ַא ןָאט

 ,(סידיב קחצי 'ר) .ןעטָאבעג טָאג םהיא טָאה

 ,המשל ןייז ףרַאד הרותה דומיל רקיע רעד --- "הרותה תקח תאז;
 -עשזָאק על'השמ 'ר) ,"םכח; רעדָא "יבר? ןערעוו וצ ןעפורעג ידכ טינ
 ,(רעצינ

 הוצ רשא; רָאנ זיא ןעגָאז הרות ע'תמא --- "הרותה תקח תאז;
 רָאנ טנרעלעגסיוא ןוא טיירגעגוצ טינ רעירפ ןופ טרעו סָאװ ,"'ה
 ,(ץיוורוה רשָא 'ר) .ןעגָאז םעד תעב ,"רמאל, ןויער ןיא טמוק

 ןעלָאז דייר ענייז ,רהזנ ןייז ףרַאד ,םיברב הרות טגָאז סָאװ רעד
 רבד, ַא ןעגָאז טינ לָאז רע ןוא ךילדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ,טַאלג ןייז
 ,(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) ."לבקמה לכשל יואר וניאש
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 ןופ ןעהעטשַאב תווצמו הרות עצנַאג יד -- "הרותה תקח ּתאז;

 רעד .ןעליוהרַאפ זנוא רַאפ ןיא םעט רעייז סָאװ םיטּפשמו םיקוח

 ,"ךמאל 'ד הוצ רשא; תמחמ זנוא ייב ןזיא תווצמהו הרותה םויק וקיע

 ,(רעווישטידרעב)

 רעדעי זַא ,הרות רעד ןופ ץעזעג ַא זיא סָאד --- "הרותה תקח תאז,
 ?ודגה 'ה ינפל דחפו הארי טימ ןייז ללּפתמ םויו םוי לכב ףרַאד דיא
 רימ -- רמאל ,ןעטָאבעג טָאג טָאה ױזַא לייו 'ה הוצ רשא .ארונהו
 ,(שודקה דוי) .ןענעװַאד ןעלָאז

 ט'הנעט ,הוצמ ַא ןָאט ליוו שנעמ ַא ןעוו --- "הרותה תקח תאז,
 ,החרט ןייד םנחב זיא 0 ? תאזה הוצמה המ, :ערהירצי רעד םהיא וצ
 טינ סָאד טרעוו ע"שבר םייב ,דלעג ןייד ןוא עיגרעגע ןייד ,טייצ ןייד
 ןָאטעג ןיוש טָאה שנעמ רעד ןעוו ןוא "! הוצמ ןייק רַאפ טנעכעררַאפ
 ?הב שי םעט המ, ,ערה'רצי רעד םהיא ֹוצ ט'הנעט ,הוצמ יד
 וטסָאה האנה ַא רַאפ סָאװ ?הוצמ רעד ןופ םעט םעד שטָאכ וטסייוו
 "1 חוצמ רעד ןופ טָאהעג

 -רצי םעד ןערעפטנע ןעלָאז רימ סָאװ ,י"שר זנוא ט'הצע ףיורעד
 ,"איה הריזג; ןעגָאז םהיא רימ ןעלָאז הוצמ יד ןָאט ן'וַאפ .ערה
 ױזַא הוצמ ַא זיא סע ןוא ןעטָאבעג ע"שבר רעד ,ךלמ רעד טָאה יױזַא
 ךל ןיא; : ןעגָאז םהיא רימ ןעלָאז ,הוצמ יד ןָאט םעד ךָאנ ןוא ןָאט וצ
 ,(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) ."הירחא יוהרהל תושר

 ןייז רהרהמ טינ רימ ןערָאט זיולב טשינ --- "הרותה תקח תאז;
 דגנ סיוא גולּפ ןיא ןעהעז עכלעוו ,תווצמ יד ןעגעוו ךיז ןע'נרקח ןוא
 ןליפא רָאנ ,הנומא רעזנוא ףיוא ןייז ךמוס ךיז ןעפרַאד רימ רָאנ ,לכשה
 ןעפרַאד ,לכשייפ-לע ךילדנעטשרַאפ ןענייז עכלעוו ,תווצמ עכלעזַא
 רָאנ ,לכש רעד טריטקיד ױזַא לייו םעטמ טשינ ,ןָאט ךיוא ייז רימ
 ,(רעוָאניד ךלמילא 'ר) ."הרותה תקח תאז; לייוו

 ןעמ סָאװ תווצמ יד --- "רמאל 'ה הוצ רשא הרותה תקח תאז;
 ,הוה ןמזב גהונ טינ ןענייז סָאװ רעדָא שממ לעופב ןייז םייקמ טינ ןעק
 רַאפ זיולב ךייש ןענייז סָאװ תווצמ ,שדקמב תויולתה תווצמ ונייהד
 םייקמ רימ ןעלָאז הרותה תווצמ יד זַא ןעטָאבעג טָאג טָאה םינהכ
 ןענעק רימ סָאװ הוצמ ןייא ,"וניתפש םירפ המלשנו; : רמאל ןיא ןייז
 "זודחא , זיא ,ןעריציטקַארּפ ןעזומ רימ רָאנ ,הרימאב ןייז םייקמ טינ
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 ןיא ,תודחא ןוא םולש ןופ הווצמ יד םייקמ ןזיא סָאװ דיא רעד ןוא

 ,(רעװעסָאס ל"מר) .הלוכ הרותה ל5 ןעוועג םייקמ טלָאװ רע יו ךיילג

 (.ב .טי) המודא הרּפ

 ןוויכ ,םימעט רמוא םולשה וילע ךלמה המלש היה רבד לכ לע;
 ."ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא :  רמא המודא הרּפ תשרפל שיגהש

 הרּפ ןופ הוצמ רעד וצ ןעמוקעג זיא ךלמה המלש זיב .(שרדמ)

 דוס םעד רעכיז ןוא רָאלק טסייו רע זַא ,טניימעג רע טָאה ,המודא

 ןופ הוצמ רעד וצ גידנעמוק ,הרות רעד ןופ תווצמ עֶלַא ןופ םימעטה

 טגָאזעג המלש טָאה ,םעט םעד ןהעטשרַאפ גידנעלעוו ןוא המודא הרּפ

 זילב טינ זַא ,ךיא העז טציא ,"ינממ איה הקוהר, ;המכח רעד וצ

 ימעט עלַא רָאנ ,,המודא הרפע רעד ןופ םעט םעד טינ ףךיא סייוו

 רימ ןענייז ,ייז העטשרַאפ ךיא זַא ,טביולגעג בָאה ךיא סָאװ תווצמח

 ,(לשצה 'ר יבר) .ןעגרָאברַאפ רימ רַאפ ןוא רָאלק טינ

 -קָאד ןעו ,עקשיק עדנילב יד ןעבָאה שנעמ ַא ףרַאד סָאװ וצ,

 ןעשנעמ ןוא עקשיק עדנילב יד סיוא ןעדיינש ןוא ןערירעּפַא םיריוט

 "? טנוזעג ןענייז ןוא ןעבעל

 ןוא טכַא טרעדנוה ייוצ שנעמ ם'ניא ךיז טניפעג ,עודיפ ---

 "טנַא ןערעדָא גיצכעז ןוא ףניפ ןוא םרעדנוה יירד ןוא םירבא גיצרעפ

 יירד יד ןוא השע: תווצמ גיצרעפ ןוא טכַא טרעדנוה ייווצ יד ןעגעק

 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ס'השעת'-אל גיצכעז ןוא ףניפ ןוא טרעדנוה

 ךיוא רעבָא .םימעט טימ תווצמ ןַארַאפ ןענייז ייז ןעשיווצ .הרות רעד

 םירבא ןעשנעמ ןיא ןַארַאֿפ ךיוא זיא רַאפרעד .םימעס ןהָא תווצמ

 רעד ןיא תווצמ יד יבגל רַאברעלקרעדמוא זיא טייקכילצונ רעייז סָאװ

 לאימחרי 'ר) .ךילדנעטשרַאפ טינ זיא םעט רעייז ךיוא סָאװ ,הרות

 .(רעכסישּפ

 הוצמה המ רמול ,לארשי תא ןינומ םלועה תומואו ןטשהש יפל;

 . אקווד םלועה תומוא יד ןעגערפ סָאװ רַאפ ,"? הב שי םעט המו תאזה

 ערעדנַא ךיוא ןַארַאפ ךָאד ויא סע ,"המודא הרפ? הווצמ רעד ףיוא

 ? םעט ןייק טינ ןעבָאה סָאװ ,תווצמ

 השמ 'ר ןופ "המודא הרּפ, רעד ןופ םעט םעד יישר סגנערב ,עודיכ

 םורַאד ,לגע ם'נופ אטח ןיפיוא ןייז וצ רּפכמ ידכ זיא סָאד זַא ,ןשרדה

 ןעסיוו וצ ידכ טינ הוצמ רעד ןופ םעט םעד םלועה- תומוא יד ןעגערפ

 ,לגעה אטח םעד ןעדיא יד ןענָאמרעד וצ ידכ רָאנ ,הוצמה םעט םעד
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 מ"מר) .ןעדיא יד ףיוא ןייז גרטקמ לָאז רע ןטש םעד ןעפורוצסיױורַא

 .(רעוװָאשטָאלז

 (.ב .טי) םומ הב ןיא רשא

 ,תומילשה תילכתב זיא רע זַא ךיז טכַארטַאב סָאװ שנעמ רעד
 הלע אל רשא, ,ןמיס ַא ןיילַא סָאד זיא ,תולעמ זיולב טימ שנעמ ַא
 תוכלמ לוע ןייק ןעגנַאגעגפיוא טינ זיא םחיֹא ףיוא זַא -- "לוע הילע
 םימש תוכלמ לֹוע םעד ןעסעזַאב טלָאװ שנעמ רעד ןעוו לייוו ,םימש
 תילכתב ןייז לָאז סָאװ ,שנעמ ןייק ָאטינ זיא סע זַא ,טסואוועג רע טלָאװ
 ,(ןילבולמ יבר) .תומילשה

 ןעגערפ טיילעגנוי ייווצ ןעמוקעג לָאמַא ןענייז םנוב 'ר ן'יבר םוצ
 ,ןייז חילצמ ןעלָאז ייז ,ןעלדנַאה וצ סָאװ טימ הצע ןַא

 ןופ רחוס רעסיורג א ךיוא ןיב ךיא ,ןעטכָאי טימ טלעדנַאה ---
 : ,חילצמ ה"ב ןיב ןוא ,ןעטכָאי

 טייל עגנוי יד ןעבָאה -- ?רעדעל ןעטכַאי טניימ יבר רעד --

 ,טגערפעג
 ץטימ ,"אשמל רומחו לועל רושכ; ןעטכָאי ןיימ ךיא ,ןיינ ---

 ,םימש תוכלמ ןופ ךָאי

 -,םומ-לעב ם'נופ עבט יד ןיוש זיא ױזַא -- "םומ הב ןיא רשא;

 ,(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) ,םענעי ייב ןורסח םעד ןהעז וצ דימת

 -גייא ,ץישּפָאר ןייק ןערָאפעג רעזנַאצ םייח 'ר זיא ותודלי ימיב
 ןעוועג הושמ םהיא טימ ךיז טָאה ,חלגע-לעב ַא ןעגנודעג רע טָאה לָאמ
 ,טָאטש ןיא גידנעמוקניירא .ץישּפָאר ןייק העיסנ רעד רַאפ ךכו ךכ
 הושמ ךיז טָאה רע ליפיו רערעמ טרעדָאפעג הלגע-לעב רעד טָאה
 .ןעוועג

 הושמ רעירפ ךָאד ךיז ןעבָאה רימ ,רהעמ ריד טמוק סָאו רַאפ
 -ןַאצ רעד טָאה --- ?ןעדירפוצ ןעוועג טזיב וד ןוא חקמ םעד ןעוועג
 ,םהיא וצ ט'הנעט'עג רעז

 טימ ןעירשעגסיוא הלגע-לעב רעד טָאה --- ! םיבנג םידיסח ---
 ,רעזנַאצ םוצ הזגור

 -פִא רעזנַאצ רעד םהיא טָאה -- !עקילַאק רעמָאל וד --

 ,טרעפטנעעג |

 ךימ טפור רע -- ,ט'קזוחעג הלגע-לעב רעד טָאה -- רָאנ העז --
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 "ניה ןעוועג זיא רעזנַאצ רעד) סופ ַא ףיוא רע טמָאל ןיילַא ןוא עקילַאק

 ,(סופ ןייא ףיוא גידנעק
 -טנעעגּפָא רעזנַאצ רעד םהיא טָאה -- ? ױזַא וטסכַאל סָאװ ---

 ןימ טימ ךיד ךיא ףור ,ןעמָאנ ןייד טימ ךימ טספור וד --- טרעפ

 .. . ןעמָאנ

 (2 .טי) וינפל התוא טחשו

 ןַא ,רז ַא זיא רענייא ביוא .(י"שר) ."האור רזעלאו טחוש רז;
 ךיז רע זיא טײהנעגעלעג ַא ייב רָאנ ,םוטנעדיא ןופ רעטדמערפעגּפָא

 "האור רזעילא; -- קלָאפ ןוא הנומא ןייז רַאפ שפנ-רסומ ,בירקמ

 'ר) .קידצ ַא יװ חבהאב לבקמ םהיא זיא ןוא ע"שבר רעד סָאד טהעז

 .(רעצינעשזָאק על'השמ

 (די .טי) להואב תומי יכ םדא הרותה תאז

 -נעמ יד ןופ טייקגיטכעלש יד טהעז סָאװ רודה גיהנמו קידצ רעד
 טרעטש רע ןוא ןעגעוו עמורק ןוא םישעמ עשירעכערברַאפ ערעייז ,ןעש

 קידצ ַאזַא ,טשינ רָאג טגָאז ,ליטש זיא ,טשינ ייז ט'רסומ ,טשינ ייז

 זיא רע לייו ןעריטקעּפסער ןוא ביל ןעשנעמ ןעבָאה גיהנמ ןוא
 ןוא קידצ ַא רעבָא .ליטש ,שדוק-ןורָא ןיא הרות-רפס יד יוװ טקנוּפ
 ערעייז רַאפ ןעשנעמ יד דייר עברַאה טימ טּפָארטש סָאװ ,רודה גיהנמ'
 ,טנייפ ןעשנעמ ןעבָאה גיהנמ ַאזַא ,תוגהנתה ןוא םישעמ ענעברָאדרַאפ
 ימקמ ימייקד יאשּפט יאלבב ינה, :טגָאזעג ל"זח יד ןעבָאה רַאפרעד
 ןעריטקעּפסער םינָארַאנ זַא ,"הבר ארבג ימקמ ימייק אלו ,הרות רפס
 טפָארטש ,רשיה-ךרד םעד יײז טנערעל סָאװ ,םכח-דימלת םעד טשינ
 םעד טקעּפסער ןעביג ןוא ץרא-ךרד ןעבָאה רָאנ םיאטח ערעייז רַאפ יז
 ,ליטש שדוקה-ןורא ןיא הרות-רפס יד יװ טקנוּפ זיא וָאװ םכח-דימלת
 ,טגייווש ןוא ןעשנעמ יד ןופ םינרד עטכעלש יד טהעז

 ןעשנעמ יד ןעק רע ,טברַאטש גיהנמ ןוא קידצ רעד רעבָא ןעוו
 / רעד וצ ךיילג ךיוא רע טרעוװו ,"הרותה תאז; ןעפָארטש טשינ רהעמ
 ןוא ןורָא ןיא טגיל רע ,"להאב תומי יכ םדָא; ,שדוקה-ןורָא ןיא הרות
 עלַא םהיא ןעבָאה טלָאמעד .להא ןַא ןיא ןעטלַאהַאב םהיא טהעג ןעמ
 םיריש ךָאנ םהיא ןעגָאז ןוא הרות-רפס יד ביל ןעבָאה ייז יו ,ביל
 ,(רעווָאקישז על'עשוהי 'ר) .תוחבשתו

 רעכיוה ַא ףיוא ךיז טלַאה סָאװ שנעמ רעד --- "םדָא הרותה תאז;

 דגנכ ןענייז סָאװ ,םירבא ח"מר ענייז ןייר ןוא גילייה טלַאה ,הגרדמ
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 ה"סש יד דגנכ ןענייז סָאװ ןידיג ה"סש יד ןוא השע תווצמ ח"מר יד

 לארשי בקעי 'ר) .הרות ---  ַא זיא שנעמ ַאזַא ,השעת אל תווצמ

 א ,(רעטַאקרעשט

 (טי .וט) חותפ ילכ לכו

 טינ טָאה ,"הילע ליתּפ דימצ ןיא, ,ןעפָא זיא סָאװ ,ליומ סעדעי
 ליומ ַאזַא -- "אוה אמט; ,ןעדער ןיא גידנעטש טלַאה ,קעדוצ ןייק
 (רעשערַאבז שריה יבצ 'ר) .ךילדעש ןוא ןיירמוא זיא

 ךינעה ןושרג 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה ליכשמ ַא דיא ַא
 2ן} זו } }6 : רעניזדַאר

 גהנמ רעדעי ,"אתיירואב אזימר אלד ידימ אכיל, טגָאז רהיא ---
 רעד ןיא ץעגרע ךיז טניפעג ,ןעריציטקַארּפ רימ סָאװ עיצידַארט ןוא
 ךיז טניפעג ואוו רימ טזייו ,הברדא .גנוטיידנָא רעדָא זמר ַא הרות
 ? לעטיה ַא ןהָא ןהעג טינ רָאט דיא ַא זַא ,גנוטיידנָא ןַא חרות רעד ןיא

 ןיא רשא , ,ּפָאק רעטקעדעגפיוא רעדעי "חותפ ילכ לכו; --
 אמט; ,לעטיה ןייק ,קעדוצ ןייק טינ טגָארט סָאװ "וילע ליתּפ דימצ
 די רחאלכ רעניזדַאר רעד םיא טָאה -- !שנעמ אמט ַא זיא ַאזַא ,"אוה
 .טרעפטנעעגּפָא

 (' .כ) םירומה אנ-ועמש

 ,"תועט ללכל אב סעכ ללכל אבשמ , ןעגָאז ל"זח יד סָאװ סָאד טָא
 יד טָאה ןעדיא יד ףיוא ןערָאװעג סעכ ןיא זיא השמ סָאװ רַאפרעד
 ןוא תועט םעד ןעגנַאנַאב זיא רע ןוא ןָאטעגּפָא םהיא ןופ ךיז הניכש
 ,(לשעה 'ר יבר) .,ןייטש םעד ןעגָאלשעג טָאה

 םעד ןעגָאלשעג הנווכב טָאה לארשיל ןמאנ העור רעד ,ונבר השמ

 ,ןעדיא יד ןעגעג גורטק ןייק ןערעוו ןעפַאשעג טינ לָאז סע ידכ ,ןייטש

 םעד רעכיג טנלָאפ ,טשינ טרעה ןוא טשינ טדער סָאװ ןייטש ַא זַא

 ,(רעקרָאװ מ"מר) .לארשי ינב יד יו טָאג ןופ טָאבעג

 (י .כ) םימ םכל איצונ הזה עלסה ןמה

 ,"הקדצל עלס ןתונהפ ןעגָאז ל"זח יד יו .הקדצ ןעמ טניימ "עלס;
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 ,"םימ םכל איצונ ,הקדצ לש הזה עלסה ןמה? ןעדיא יד עקַאט ןעגיימ

 ?הרותה תווצמ עלַא אצוי ןיוש ייז ןענייז הקדצ עלס ןייא טימ זַא

 ,(רעװעסָאס ל"מר)

 (.חי .כ) יב רובעת אל םודא וילא רמאיו

 ? "יצרַאב רובעת אל; טרעפטנעעג טינ םודא טָאה סָאװ רַאפ

 ? "יב? טרָאװ ם'נומ גנוטיידַאב יד זיא סָאװ

 ךרוד טָאה בקעי י"שר טגָאז "יתרג ןבל םעק קוסּפ ן'פיוא --

 הכרב יד ,'בושחו רש יתישענ אל; ן'ושע ןעליױפַאב םיחילש ענייז

 אל; -- '.ךיחאל ריבג הוה, טשטנעבעג ךימ טָאה עטַאט רעד סָאװ

 תויתוא יד "ריבג; טרָאװ ם'נופ ןעבילבעג ןענייז ,"יב המייקתנ

 ץורית םעד; -- ןעדיא יד ןעדעהוצנָא ןעבעגעג םודא סָאד טָאה ,"רג,

 םירג טייז רהיא זַא ,ן'ושע ןעבעגעגנָא טָאה בקעי רעטָאפ רעייא סָאװ

 ,"יב רובעת אל, -- דנַאל ןיימ ןהעגכרוד זיולב רהיא טליוו םורַאד

 .(רעװעסָאס ל"מר) ...ןעטליג טינ ךייא רַאפ טעװ ץורית רעד

 .ב .אכ) ידיב הזה םעה תא ןתת ןותנ םא

 יישר טגָאז ,"בננה בשוי דרע ךלמ ינענכה עמשיו, קוסּפ ן'פיוא
 ןעבָאה םיקלמע יד רָאנ ,"בגנה ץראב בשוי קלמע ומאנש ,קלמע הזו;
 ,ןעדיא יד ןעריפרַאפ וצ ידכ ,שינענכ רַאפ ןושל רעייז טרעדנעעג הנווכב
 ערעייז גידנעהעזרעד ןעדיא יד .,םינענכ ןענייז יז זַא ןעניימ ןעלָאז יז
 עקַאט ןענייז .שינענכ זיא ןושל רעייז ,קלמע ןופ יו ןענייז םישובלמ
 ןותנ םא, טָאג וצ ןעטעבעג םתס םורַאד ייז ןעבָאה ,ןערָאװעג לבלובמ
 ,"ידיב הוה םעה תא ןתת

 ךיוא םיקלמע יד ןעבָאה סָאװרַאפ ,השק גולפ ןיא ךָאד זיא ---
 ןעדיא יד ןעטלָאװ ,םינענכ יד יוִי רעדיילק ערעייז טרעדנעעג טינ ןיוש
 ? םינענכ רַאפ ייז ןעמונעגנָא ןעוועג ןוא טנעקרעד טינ ייז ןעצנַאגניא

 ךיז טעדיײלקעג ןעוװעג ןעטלָאװ םיקלמע יד ןעװ וליפא ---
 םינענכ רַאפ ןעמונעגנָא ןעוועג יז ןעטלָאװ לארשי ינב יד ןוא שינענכ
 ,םינענכ יד ןעבעגרעביא טנעה ערעייז ןיא לָאז רע ןעטעבעג טָאג ןוא
 טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ייז ןעװעג ע"שבר רעד יוװ ייס טלָאװ
 לייו .םיקלמע ןעװעג יז ןענייז ן'תמא ןיא שטָאכ ןעדיא יד ןופ
 עלַאנָאיצַאנ רעייז ןערעדנע ייז כיוא זַא ,םיקלמע יד ןעבָאה טטואוועג
 טול ייז ןעגעמ גנודיילק עכילמיטסקלָאפ עגיטרַאנעגײא ןוא ךַארּפש
 ,םינענכ ע'תמא יװ ןיד םעד ייז ןעבָאה ,םיקלמע ןייז טרובעג רעייז
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 ןערעדנע ןוא ןָאטסיױא טלָאװעג טינ ןעצנַאגניא םורַאד ייז ןעבָאה
 סָאװ רעד זַא ,רימ ןענרעל םעד ןופ ןוא רעטקַארַאכ סקלָאפ רעייז
 ןיא ךיז טדיילק ,רעדמערפ ַא רַאפ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ןייז טרעדנע
 רע טגנַאלַאב ,דיא ַא ןייז טרובעג ןופ רע געמ ,םישובלמ עדמערפ
 ןוא טדער רע ךַארּפש סנעמעוו קלָאפ םעד וצ רעטקַארַאכ ןיא רעבָא
 ,ם"ירה ישודיח) .טעדיײלקעג טהעג רע םישובלמ סנעמעוו

 (| .אכ) םעה תא וכשניו םיפרשה םישחנה תא םעב 'ה חלשיו

 ,ןעשנעמ עשלַאפ ,הנחמ רעשידיא רעד ףיוא טקישעגנָא טָאה טָאג
 רערעטשעצ ,רעטעררַאפ ,רעביירט-תוליכר ,סעקינ'ערה-ןושל ,םיעובצ
 תומדב םישחנ ןענייז סָאד .הנחמ רעשידיא רעד ןופ רעכערבעצ ןוא
 ,טפיג ןעכילטיוט ייז ןעגָארט רעגניצ ןוא רעליימ ערעייז ןיא ,םדא
 ןעגנערבניירַא ,ןעשנעמ עגידלושמוא תונחמ ןענע'גרה קעװַא ןעק סָאװ
 'ה) .קלָאפ ןעשיווצ עיצַאזילַארָאמעד ןוא עיצַאזינַאגרָאסיד ,גנוריוװרַאפ
 ,(רעציבשזיא בקעי

 (ח .אכ) ףרש ךל השע

 לש רנ קילדהל; הכרב רעד ףיוא זמר ַא זיא "ףרש ךל השע;

 ותוא הארו ."םיסנ השעש; תכרב ףיוא ,סנ לע ותוא םישו ."הכונח
 ,(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .ונייחהש תכרב ףיוא ,יחו

 זכ .אכ) ןובשח ואוב םילשומה ורמאי ןכ-לעי
 ןעלעוו ערהירצי רעייז רעביא םילשומ ןענייז עכלעוו ,םירובג יד

 םישעמב ןייז שּפשפמ ,שפנה ןובשח ַא ןעכַאמ רימָאל ,"ןובשח ואוב; ןעגָאז
 קעווצ ןוא תילכת םעד ,ןעבעל ןיא עטכעלש ןוא עטוג סָאד ןהעז רימָאל
 -ָאה ,"ןנוכתו הנבת, ,ערה-רציב םילשומ ידיטָא .ןעבעל ןעכילשנעמ ןופ

 ןוא הגרדמ רעכילשנעמ רעכיוה ַא וצ ןעכיירגרעד וצ ןעטכיזסיוא ןעב
 'ר) .טייהנעדירפוצ רעגידנעטשלופ טימ ןעבעל רעייז ןיא ןייז טשנעבעג
 (רעשירַאבז יבצ באז

 ,הבושת ןיא ןייז וימי לכ ךלמילא 'ר יבר רעד טגעלפ ,עודיכ

 עלַא ןעכערבעצ וצ ידכ ,םיתינעת ןוא םירוסי טימ ףוג ןייז ןעגינייּפ

 "ראב לעב; ןופ טייהנעזעװונָא רעד ןיא רע טָאה לָאמנייא ,ףוגה-תוואת
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 רעטסגרע רעד זיא רע זַא ,ךיז ףיוא טגָאזעג ץינעשזָאק ןופ "השמ
 | ,טלעוו רעד ףיוא שנעמ

 'ר םהיא טָאה -- ?ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ סָאד רהיא טניימ ---
 ןעק ןוא טשינ סָאד העטשרַאפ ךיא --- טגערפעג רעצינעשזָאק על'השמ
 !ןייז גישמ טינ לכש ן'טימ סָאד

 'ר יבר רעד םהיא טָאה -- ?טשינ רהיא טהעטשרַאפ סָאװ ---
 .לַאירעטַאמ ןעטכידעג ןיא טכעטש ןעמ זַא --- טרעפטנעעגּפָא ךלמילא
 ןוא ףיט ױזַא טשינ סע טכיירג ,ןעדָאש ןעסיורג ַאזַא טינ סָאד טכַאמ
 טכיירג .ךַאז רערעטיש ַא ןיא טכעטש ןעמ ןעוו יוװ ,גיטנעק ױזַא טינ זיא
 .  .סיורג זיא ןעדָאש רעד ןוא ףיט סָאד

 טוט סָאװ וליפא שנעמ רעטסָארּפ ַא .שנעמ ַא טימ זיא ױזַא
 ףיוא זיא ןוא ןעדָאש ליפ ױזַא טינ םהיא סָאד טוט ,הריבע עסיורג ַא
 טכַאמ סָאװ הריבע עטסגנירג יד יװ ,רכינ קרַאטש ױזַא טשינ םהיא
 | ,קידצ ן'פיוא ןעכייצ ןעפיט ַא טזָאל ןוא ןעדָאש

 (.ל .אכ) ןובשח דבא םרינו
 רע טרילרַאפ "דבאק .שפנה-ןובשח ןייז טכַאמ סָאװ שנעמ רעד

 .(רמתיא תרמשמ) ,תואג ןייז (םר ןושל םרינו)



 קל ב

 (.ב .דכ) קלב אריו

 רעד טגָאז -- שדוקה'חור וצ ןעוועג הכוז טָאה עשרה םעלב
 ןיא הּפ"ןוחתּפ ןייק ןעבָאה טינ ןעלָאז םלועה-תומוא יד ידְכ --- שדדמ
 ונְל תתנ אלו ונתקחר התאש; ע"שבר םוצ ןידה-םוי רעייז ןופ גָאט
 סָאװ םיאיבנ טַאהעג ןעטלָאװ רימ ןעו ."םלועב לארשיל תתנש ומכ
 ןעגנַאגעג ןעוועג ךיוא רימ ןעטלָאװ ,ןעדיא יד יװ ןענרעל זנוא ןעלָאז
 : ,געוו ןעטוג ןיא

 "עג םלועה-תומוא יד ךָאד ןעטלָאװ ,רמאמ םעד טיול ,אברדא --
 ןעדיא יד טָאה רע סָאװ רַאפ .ע"שכר םוצ הנעט עטכערעג א טַאה
 רשיחה ךרדב ןעוועג ךירדמ ייז טָאה סָאװ ,השמ ,תמא איבנ ַא ןעבעגעג
 ייז טָאה רעכלעוו ,רקש איבנ ַא ןעבעגעג רע טָאה םלועה-תומוא יד ןוא
 ? טריפרַאפ

 יו טקנופ םלועה:תומוא יד טלָאװעג ונבר השמ טָאה ,םלועל ---

 .רעד הרות יד יװ .הנמאה ךרד טעד ןענרעל ןעדיא יד

 טָאה ,םירצמ יד ףיוא טכַארבעג טָאה השמ סָאװ הכמ עדעי ,טלהעצ
 סָאװ הכמ יד זַא ןעסיוו טסלָאז ,"עדת ןעמל;/ ,הערּפ וצ טגָאזעג רע
 רעד רָאנ ,תוירזכא תמחמ טינ הלילח זיא םירצמ יד ףיוא טקיש טָאג
 םירצמ יד ןוא הערּפ ידכ --- "ץרָאה ברקב 'ה ינא יּכ , זיא קעווצ רקיע
 ןענעקרענָא ןוא הנומא עשירענידנעצעג רעייז ןעפרַאװקעװַא ןעלָאז
 ,םלוע ארוב םעד

 םלועה-תומוא יד ןופ תורוד עגידרעטעּפש יד ןוא םיירצמ יד ,הערּפ
 ןיא ןעזיװַאב טָאה השמ סָאװ םיתפומ יד זַא ,טביולגעג טינ ןעבָאה
 ןעסיורג ַא רַאפ ן'השמ ןעטלַאהעג ןעבָאה ייז .טָאג ןופ ןענייז םירצמ
 יד ןוא םירצמ ןיא ףושיכ ןופ הכאלמ יד טנרעלעג טָאה סָאװ ףשכמ
 יז טָאה .רעכַאמ-ףושיכ ןעסיורג ַא ןופ טײברַא יד ןענייז םיתפומ עלַא
 ןעזיװַאב ךיוא טָאה סָאװ ,םעלב איבנ ַא ןעכעגעג ת"ישה רעבירעד
 הנומאב טביולגעג םלועה:-תומוא יד ןעבָאה דייר ענייז ןיא ןוא םיתפומ
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 -ָאה רַאפרעד זַא ,ן'הנעט ןידח-םוי ןיא ןעלעוו רעקלעפ יד זַא ,המלש
 "עג טינ ןעבָאה ייז לייוו ,ן'השמ ןיא הנומא ןייק טַאהעג טינ ייז ןעב
 סָאװרַאפ :ןעגערפ ע"שבר רעד ייז טעװ ,םיתפומ ןייק ןיא טביולג
 ןוא ,םימסקו םישחנ ,תואובנ ,םיתפומ יד ןיא טביולגעג רהיא טָאה
 - (םנוב 'ר יבר) ? ןע'מעלב ןופ ןעטיײקשירַאנ עדליוו עלַא ןיא

 ַא ,יוג ַא ךָאנ ןעבעגעג ןעמָאנ ַא הרדס ַא טָאה'מ סָאװ טמוק יו
 | ? לארשי אנוש

 טנייפ ןעבָאה םיױג עלַא -- "בקעיל אנוש ושעש ,עודיב;---

 ענהעש טימ יז ןעקעדרַאפ ,האנש רעייז ןעטלַאהַאב ךס ַא רָאנ ,ןעדיא
 רימ ןוא דניירפ עטוג סלַא טפָא ןערידַארַאּפ ,רעטרעוו ערַאטינַאמוח
 ןעוועג זיא רעבָא קלב .,ןעטיח ייז רַאפ ךיז ןעפרַאד רימ זַא טינ ןעסייוו
 ןעדיא טנייפ טָאה רע זַא ,טגָאזעג ךילטנעפע טָאה רע ,יוג רעכילרע ןַא
 -ערּפ ל'ריאמ 'ר) .הרדס ַא ןפורנָא ןיוש ןעמ ןעק יוג ַאזַא ףיוא ןוא
 ,(רענַאלשימ

 (.ב .בכ) םתא ךל םוק
 וד ביוא ןהעג טסנָאק וד ןע'מעלב וצ טגָאזעג טָאה ת"ישח

 טינ רָאג טסעװ וד .ןערעװ טינ רָאג ןופרעד רעבָא טעװו סע ,טסליוװ
 סָאד ןיולב ,"השעת ותוא ךילא רבדא רשא רבדה תא ךא? ,ןָאטפױא

 'פ) ,טיג רעמ -- ריד טימ ןעדער לע ךיא סָאװ ןעכייוגרעד וטסעוו
 ,(רעצירָאק ?'סחנּפ

 (.אכ .בכ) ונותא תא שובחיו רקבכ םעלב םקיו

 ךָאד-המ --- םהיא ֹוצ טגָאזעג ע"שבר רעד טָאה --- ,עשרה םעלב

 טנַאּפשעגניײא ןיילא טָאה ןוא ירפ ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה וניבֲָא םהרבא

 ןעסייהעג םהיא בָאה רךיא סָאװ ןוצר ןיימ ןעריפוצטסיוא לעזייא םעדי

 טזָאלרעד טיִנ ךיא בָאה ,ןע'דָאװעג טשינ רָאג םעד ןופ ןעגעווטסעדנופ זיא

 םהיא ןופ זַא ,טלָאװעג בָאה ךיא לייוו ,ן'קחצי ןייז בירקמ לָאז רע זַא

 טסהעטש וד ןעוו ,ןכש-לכמ -- קלאפ עשידיא טָאד ןעמוקסױרַא לָאז

 יד ןָאט וצ סטכעלש ידכ לעוייא ןייד ןעלטָאזוצנָא ירפרעדניא ףיוא

 ןערעוו טינ רָאג סיוועג םעד ןופ ךָאד סעוװ ,ןוצר ןיימ ןעגעג ןעדיא

 .(רעקצָאק)
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 (.ט .גכ) ןכשי דדבל םע ןה

 יד ןופ טרעדנוזעגּפָא ןעטלַאה ךיז ןעדיא יד ןענעק גנַאל ױזַא

 גנַאל יו ,"בשחתי אל םייוגבוק ןרילימיסַא טינ ייז טימ ךיז ןוא רעקלעפ

 יד גנַאל יװ ,רעקלעפ יד ייב טשינ תובישח םוש ןייק ןעבָאה ןעדיא יד

 ,((ט"שעב) .ייז טימ טינ ךיז ןענעכער םלועה:-תומוא

 -סיורַא גָאטיײרפ טָאה לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא גידנעייז ט"שעב רעד

 טָאה ,רעבַארַא ייווצ ןופ ןעמוקנָא סָאד טקרעמַאב הוקמ ןופ גידנעהעג

  ייז ידכ ןעדיימסיוא ייז רימָאל --- רעטײלגַאב ענייז וצ טגָאזעג רע

 טרעהרעד רע טָאה דלַאב .ןהעגכרוד םייב ןערירנָא טינ ךימ ןעלָאז

 יד ןופ ןהעגקעוװַא רימָאל, :ןעטייווצ םוצ טגָאז רעבַארַא ןייא יװ

 "!ןייז אמטמ ךָאנ זנוא ןענעק ייז ,ןעדיא עגיד'מיערוצמ

 סָאד "ןוכשי דדבל םע ןה; :טקרעמַאב ט"שעב טָאה םעד ףיוא

 "סיוא טינ ךיז ןוא "דדבל םע, ןַא ןעביילברַאפ ןענעק ןעדיא יד סָאװ

 "בשחתי אל םייוגבו) םעד בילֹוצ רָאנ זיא רעקלעפ יד טימ ןעשימ

 ךיז ןערעטייורעד ייז ,םייוג יד ייב תובישח ןייק טינ ןעבָאה ייז לייוו

 ,םייוזב ןוא םיערוצמ רַאפ טנעכעררַאפ ייז ייב ןענייז רימ ,זנוא ןופ

 (." .גכ) םירשי תומ ישפנ תומת

 'ף טימ סעומש ןיא לָאמַא גידנעגנערברַאפ ,ליכשמ ַא דיא ַא

 :ןעבעגעג גָאז ַא שירעגנויליואוו טָאה רעזלעב על'עשוהי
 ,דיא ַא ךיא לעװ ןעברַאטש זַא ףָאֵה ךיא ---

 -ערג ַא טפָאהעג טָאה דיא ַא יו ןעברַאטש ןוא יוג ַא יו ןעבעל --- |
 --- טרעפטנעעגּפָא על'עשוהי 'ר םהיא טָאה --- ריד רַאפ יוג רערעס

 טבעל ןעמ זַא רעבָא ,"םירשי תומ ישפנ תומת, ןעטעבעג טָאה םעלב

 ,דיא ַא יװ ןעברַאטש וצ ןעטעב טינ רָאג ןעמ ףרַאד ,דיא ַא יו

 (.גי .גכ) הארת אל ולכו הארת והצק ספא

 טליטעצ ןעדיא יד ןהעז טסעװ ,ןע'מעלב וצ טגָאזעג טָאה קלב

 תוללק ענייד ןוא ןעטלעש ייז ןענעק וטסעװ ןעלייט ערעדנוזַאב ןיא
 -ַאזוצ ןייז ,רעבָא ,ןעדיא יד ןעלעוו "ולכוע .תושממ ַא ןעבָאה ןעלעוו
 ןהעז טינ ייז ייב סטכעלש ןייק וטסעװ "הארת אל, ,תודחא ןיא ןעמ

 קחצי 'ר) .ןעבָאה טינ הטילש ןייק ייז ףיוא ןעלעוו תוללק ענייד ןוא
 .(רעליוויזדַאד

 ןורסח ַא ,םגּפ ַא ןהעז וטסנעק דיחי םייב ,"הארת והצק ספאק
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 ,ןעניפעג טינ ןורסח ןייק וטסנָאק ,"הארת אל, לארשי ללכ םייב "ולכו;
 ,(רעקצָאק) .תומוא עלַא ןופ רעכעה ןעדיא ןעהעטש ללכ ןיא

 (.אכ .גכ) בקעיב ןוא טיבה אל

 גידנעטש טכוז ,ןעדיא ייב טכערמוא ןייק םינ טהעז סָאװ רעד

 ,"וב ךלמ תעורתו ֹומע ויקלא 'ה; שנעמ ַאזַא ,תוכז ףכל ןעדיא ןייז ןד

 .(רעזנַאצ םייח 'ר)

 סָאװ ,םידיגמ ןייק ןייז לבוס טנעקעג טינ טָאה ט"שעב רעד

 ינימ לכ ןעדיא ףיוא ןענכערסיוא תושרד-דסומ ערעייז ןיא ןעגעלפ
 ךיא :ט"שעב םוצ טגָאזעג חיכומ דיגמ ַאזַא לָאמנייא טָאה ,םיאטח

 רַאפ ןעדיא יד ט'רסומ ,רעטרע ליפ ןיא ןעניפעג רימ יוװ ,הרות יד
 ,םיאטח ערעייז

 "רַאפ טימ ט"שעב רעד טָאה --- ? ךיילגרַאפ ַא רַאפ סָאװ ---
 ,רעדניק ענייז ןענייז סע ,געמ ע"שבר רעד -- טרעפטנעעגּפָא סָאוד
 סָאד ךיז רע טמענ טכער עכלעוו טימ ,םדו-רשב רעטסָארּפ ַא רעבָא
 ? טָאג ןופ רעדניק יד ן'רסומ וצ

 םיאבג יד טגָאזרַאפ טַאהעג גנערטש טָאה רעווישטידרַאב .רעד
 -נייא ,םיחיכומ םידיגמ ןייק ןעזָאלוצנײרַא טינ שרדמה-תיב ןייז ןופ
 ,םהיא ןעטעבעג ןוא םינונחת טימ דיגמ ַא םהיא וצ ןעמוקעג זיא לָאמ
 רעסיורג ַא ןיילַא זיא רע ןוא תרגוב ַא ןעכַאמ וצ הנותח טָאה רע תויה
 -נוה ןעביילקוצ ןעמַאזוצ םורַא ױזַא טּפָאה ןוא תושרד רע טגָאז ,ןצבק
 לָאז רע ,רעוװישטידרַאב םעד םורַאד רע טעב ,ןדנ רַאפ לעבור טרעד
 ,שרדמה-תיב ןייז ןיא ןענע'שרד ןעביולרעד םהיא

 םלוע םעד ץן'רסומ טינ טסעוו וד זַא ,ןייז חיטבמ רימ וטסעװ ---
 | ? םיאטח ערעייז ןענעכערסיוא ןוא

 יאדוװַא ךיא לעװ ,ן'יבר ם'נופ ןוצר רעד זיא ױזַא ביוא ,אלימ --
 | : | ! ןעגלָאפסיױא

 -ַאב ן'טימ רהזנו ריהז ייז רָאנ ,םיאבג יד וצ בתכ ַא וטסָאה --
 ,טלעטשעג ריד בָאה ךיא סָאװ גניד

 הליחתכל רע טָאה השרד ןייז ןעביױהעגנָא טָאה דיגמ רעד ןעוו
 רע טָאה ,טמירַאװעצ רעבָא ךיז טָאה רע ןעוו ,רסומ ןופ ךיז טיהעגסיוא
 רעד .רסומ עיצרָאּפ ע'תמא יד ןעגנַאלרעד ןעביוהעגנָא םלוע םעד
 לענש זיא שרדמה-תיב ןֹופ ריט ןרעטניה גידנעהעטש רעװישטידרַאב
 :ןעגירשעגניירַא ןוא שדזקה-ןורא םעד טנעפעעג ,שרדמה-תיב ןיא ןײרַא
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 רע סָאװ טרָאװ ןייק דיגמ םעד טינ ביולג ,םלוע לש ונובר ---
 ,עטסנעש סָאד ןענייז רעדניק ענייד .רעדניק ענייד ןעגעו טדער
 ןעכַאמ הנותח דיגמ םעד ףלעה .טלעװ רעד ףיוא קלָאפ עטסלעבָאנ
 ..! רעדניק ענייד ףיוא תוערה לכ ןעדערסיוא טינ רע טעװ ,תרגוב ןייז

 (.ב .דכ) ויטבשל ןכוש לארשי אריו ויניע תא םעלכ אשיו

 טרָאװ סָאד ,(י"שר) "הז דגנכ הז ןינווכמ םהיחתפ ןיאש האר,
 ַא -- "הטרח חתפ; רדנ ַא ייב טהעטש'ס יו, הטרח ןושל ַא זיא "חתּפ,
 האר  .הטרח ןופ ןעריט ערעייז טניימ ,"םהיחתפ! .הטרח וצ ריט
 האנק ןוא תוטרח יד -- "הז דגנכ הז ןינוכמ םהיחתפ ןיאש םעלב

 דיא רעדעי .עכיילג טינ ןענייז ןערעדנַא םעד ףיוא רענייא ןעדיא ייב
 ןיא אליממ ,טשינ טָאה רעטייוצ רעד סָאװ הלעמ ַאזַא טגָאמרַאפ

 יד סָאװ הטרח טָאה ןוא ןעטייװצ ם'נופ הלעמ יד אנקמ רעדעי
 ללכ םייב זַא ןהעזעג טָאה םעלב .םהיא ייב טינ ךיז טניפעג הלעמ
 וילע יהתוא ,תודמ ןוא תולעמ עטוג ליפ יֹוזַא ןַארַאפ ןענייז לארשי
 ןעטלעש טנעקעג טינ יז רע טָאה ,םללקי אלש ובלב הלע ,* 'ד חור
 .(הענישזיר לארשי 'ר)

 ןהעזעג ןעדיא יד טָאה םעלב --- "ויטבשל ןכוש לארשי תא אריז,
 ןושלו המוא ןייק זַא ,ייז טצישַאב ךכס רעד זַא ןוא תוכוט ןיא ןעציז
 -עגסיוא זַאטסקע טימ רע טָאה ,ןייז טלוש ןענעק טינ ייז ףיוא לָאז
 -רַאק ןרהא 'ר) ."לארשי ךתונכשמ ,םקעי ךילחא ובוט המ, :ןעיוש
 ,(רעניל

 לפונ ,הזחי ידש הֹוחמ רשא ןיעה םותש רבגה םואנ

 (.ד .דכ) םיניע יולגו

 רעניילק גירעדינ רעד -- 'רבגה םואנ, .שוריפ רעד ױזַא זיא
 ,חכ רערעכעה ןייק ָאטינ ,עבטה ךרדב זיא סעלַא זַא טגָאז טָאװ שנעמ
 זיא סעלַא ןעשנעמ יד ןופ םישעמ יד ףיוא ןעבעג גנוטכַא לָאז סָאװ
 םהיא טפערט'ס זַא ,שנעמ ַאזַא ,השעי ויניעב רשיה לכ שיא ,רקפה
 -םותש, ןעבעל ןיא לַאפכרוד ַא ,אובת אלש הרצ ַא ,קילנמוא ןָא

 טפיירגַאב ,טייקדנילב רעגיטסייג טימ ןעגָאלשעג זיא רע לייוו ,"ןיעה
 ,ּפָאק ןייז יו רעכעה לכש ןייז טימ טינ טכיירג ,טייקכילטעג יד טשינ
 ןוא שואי ןיא ןיירַא טלַאפ ,טלעפייווצרַאפ ןַאטנעמָאמ םורַאד רע טרעוו
 טניפעג ןוא ןייז וצ ךמוס ןעמעוו ףיוא טינ ךיז טָאה ,עיצַאנגיזער
 ,טסיירט ןייק טשינ ץעגרע ןיא
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 רערעכעה ַא ןופ רעבָא שנעמ רעד -- "הוחי ידש הזחמ רשא
 ןיא טבױלג ,הנמא עטסעפ טָאה ,םדאה תגרדמב זיא סָאװ ,הגרדמ
 םהיא ףיוא ןעמוק'ס זַא וליפא תיטרפ החגשהב טביולג ,גיהנמו ארוב
 הלילח םהיא טפערט'ס ,ןעבעל ןיא לַאפכרוד ַא טָאה רע ?לפונ, .םירוסי
 טלעפייווצרַאפ ,ןעגיוא ענעפָא רע טָאה -- ,"םיניע יולגו, קילגמוא ןַא

 סעלַא זַא המלש הנומאב טבילג רע ,טגיטומטנַא טינ טרעװ ,טיג
 -עפָאה זיא ץרַאה ןייז ,ןייז יױזַא ףדַאד אמתסמ ,תיטרּפ החגשהב זיא
 טסיירט ַא טניפעג ןוא ןעזָאלרַאפ טינ םהיא טעוװ ת"ישה ,לופסגנונ
 ,"דיבע בטל אנמחר דיבעד המ לכ  זַא לַאפכרוד רעדָא הרצ ןייז ןיא
 ,(רערוגידַאס בקעי םהרבא 'ר)

 ןיילַא סָאד זיא גנונעפָאה ןוא ןוחטב םעד טרילרַאפ שנעמ ַא ןעוו

 .(רעילָאפָארטסָא ןושמש 'ר) .שנוע רעטסערג רעד

 ,בצמ ןעשיטירק ַא ןיא ךיז ןעניפעג ייז ןעוו סָאװ ,ןעשנעמ ןַארַאפ
 ןעפלעה וצ ךיז םינפוא ענעדיישרַאפ ךרוד תוצע יילרע'לכ ייז ןעכוז
 םלוע לש ונובר רעד וַא ןעבָאה ןעניז ןיא ךיוא ןעלָאז ןעשנעמ יד זַא
 עלַא ןופ ןעוו רָאנ .טשינ סָאד --- הרצ-תש רעייז ןיא ןעפלעה ייז ןעק
 טלעפייווצרַאפ קרַאטש ןערעוװו ייז ,טינ רָאג טרעוו תולובחת ןוא תוצע

 ריתסת הנא דע; טָאג וצ ייז ןעיירש טשרע טלָאמעד ,זָאלּפליה ןוא
 "ירפ ךָאד ןעבָאה ייז ? ןעוועג רעירפ ייז ןענייז ואוו --- "? ינממ ךיִנּפ
 לכ ולכ ייז יב זיא'ס .הבשחמ רעד ןיא וליפא טָאג טַאהעג טינ רע
 ףיוא טָאג ַא ָאד זיא'ס זַא ךיז ייז ןענָאמרעד טלָאמעד טשרע ,ןיצקה
 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .טלעוו רעד

 זיא םעלב זַא ל"זח יד ןעשטייט --- "ןיעה םותש רבגה םואנו;
 ףרַאד שנעמ רעדעי ,זיא הנווכ יד .גיוא ןייא ףיוא דנילב ןעוועג
 ארוב ם'נופ טייקסיורג יד ןהעז םענייא טימ .ןעגיוא ליווצ ןעבָאה
 -גיטשינ ןוא תולפש ענעגייא יד --- ןעטייווצ ן'טימ ןוא תומלועה לכ
 קוסּפ רעד יו ,םשה תולדג יד ןהעזעג זיולב רעבָא טָאה םעלב .טייק
 טינ רע טָאה תולפש ענעגייא ןייז רעבָא ,"ןוילע תעד עדויו, .טגָאז
 ,גיוא ןייא ףיוא דנילב ןעוועג זיא רע זַא סיוא אליממ טמוק ,ןהעזעג
 .(רעזיפשעג)

 (.ה .דכ) בקעי ךילהוא ובוט המ

 ;ל"זח רמאמ םעד וצ היאד ַא קוסּפ ןופ זיא .להא תארקנ "השא;

 ,(ןילבולמ יבר) ."החמשו הכרבו הבוט אלב יורש ,השא אלב יורשה לכ,
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 ,.ז .דכ) םיבר םימב וערזו
 יד ןעשיוװצ ןערעסַאװ עפיט יד ןעטימניא יװ ןענייז ןעדיא יד

 ,קלָאפ רעדנַא ןַא  עילַאװכ ערעדנַא ןַא ףיוא טהעטש לָאמעלַא ,רעקלעפ
 .(רעװעסָאס ל"מר) .ןעגנערבמוא ןוא ןעציילפרַאפ ןעדיא יד ליוו סָאװ

 ?? עשרה םעלב לש וידימלתל וניבֲא םהרבא לש וידימלת ןיב המ,.

 .טנערעלעג טָאה רע ,ןענעקרעד ֹוצ ןעוועג רעווש זיא אפוג ן םעלב ---

 ַא ןיא טליהעגנייא ןענַאטשעג ןענעװַאד םייב ,םידימלת טַאהעג ,הרות

 ןופ ןעגנולדנַאה ןוא םישעמ יד ןופ רָאנ ,טָאג טימ טדערעג ,תילט

 סָאװו תועשר ןוא תונרקש סָאד גיטנעק ןעוועג זיא םידימלת ענייז

 ,(רעצישזדָאמ לארשי 'ר) .ץרַאה ס'מעלב ןיא ןעטלַאהַאב ןעגעלעג זיא

 תירחאב ךמעל הזה םעה השעי רשא ךצעיא הכל

 (.די .דכ) םימיה

 זַא ,ןהעזעג םעלב טָאה טפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא קילב ןייז טימ

 יטקַארּפ ,טייקשידיא ןיא ןעטלַאה ךיז טסעפ ןעלעוו ןעדיא יד גנַאל יו

 ןעשיוצ ןערילימיסַא טינ ךיז ןעליוו ,"ןוכשי דדבל םעע םעד ןריצ

 וצ תלוכיב ןייז טינ חכ רעדנערעטשעצ ןייק טעוװ ,םלועה-תומוא יד

 ןעלעוו יז רערעמ סָאװ ,הברדא .ץנעטסיזקע רעייז ןעווענימרעטנוא

 קלָאפ סלַא יז ןעלעוו רעטסעפ ץלַא ,ןערעוו ט'פדוריעג ןוא טגלָאפרַאפ

 ' - ,ןעביילברַאפ

 דוסי םעד ןעבָארגוצרעטנוא ןייז םרוג ןעק סָאװ עטסגיצנייא סָאד

 .ןוא הציחמ יד ןעסייררעביא ןעלעוװ ייז ביוא ,קלָאפ ןעשידיא ם'נופ

 -ַאד טָאה .טלעװ עכילרעסיוא יד ןוא ייז ןעשיווצ טייקטרעדנוזעגּפָא

 -- "הוה םעה השעי רשא; -- הצע יד ן'קלב ןעבעגעג םעלב םור

 ןייד יו -- "ךמעל ןָאטכָאנ ןעביױהנָא טעװ קלָאפ עשידיא סָאד ןעוו

 ןופ תוגהנתה יד טיול םייחה ךרד םעד ןעריפנייא ןעלעוו ייז ,קלָאפ

 -ניברַאפ רעייז ןעסייררעביא ,ןערילימיסַא ךיז ןעלעוו ייז ,קלָאפ ןייד

 ןעפרַאװרַאפ ,ןעבעל לַאנָאיצַאנ-זעיגילער ןעגיטרַאנעגײא םעד טימ גנוד

 המחלמ ַא ןעריפרַאפ ןענעק טלָאמעד וטסעװ .הנומא ןוא הרות רעייז

 --- ןָאט וצ סטכעלש ייז טייקכילגעמ יד ןעבָאה טסעוװ וד ןוא ייז טימ

 .(רעקצָאק) .םימיח תירחאב ןהעשעג טעװ סָאדיטָא ןוא

 -ריווַאב ןעוואורּפ ןעמ טעװ לאוגה תאיכב רַאפ ,"םימיה תירחאב

 ךיז ןערהיפפיוא ןעלָאז יז "ךמעלק ןעדיא יד "הזה םעה , םעד ןעק

 ןופ תודמ ןוא םיגהנמ יד ןעריציטקַארּפ ןוא ןעמענרעביא םייוג יד יו

 ,(םנוב 'ר יבר) .ןעבעל ןעלעוו ייז עכלעוו ןעשיווצ ,רעקלעפ יד



 ס חניפ

 זיניזמה תא ויחא לא ברקיו ,אב לארשי ינבמ שיא הנחו

 (1 .הכ) םיכוב המהו לארשי ינב תדע לכ יניעלו השמ יניעל

 ביוא .השק ךָאד זיא גולפ ןיא .(י"שר) ,"הכלה ונממ המלעתנ;
 ןעגערפ-טנעקעג ךָאדז רע טָאה ,הכלה יד ןעסעגרַאפ טָאה השמ
 םייב רעדָא "וחפלצ תוגב; יד ןעגעוו טגערפעג טָאה רע יו ,ע"שבר םייב
 - ?"םיצע ששוקמ;

 לייוו ,"הכלה ונממ המלעתנ, ,י"שר עקַאט טרעלקרעד סָאד רָאנ
 הרמ ןיא ,תובצע ןיא ןעלַאפעגנײרַא ןענעז ןעדיא יד ?םיכוב המהו.
 השמ םורַאד טָאה ,תובצע ךותמ הרֹוש הניכשח ןיא עודיכו ,הרוחש
 ןעקניז ןעדיא יד זַא ,"סחנּפ אריוא .טָאג ייב ןעגערפ טנעקעג טינ
 ,"הדעה ךותמ םקיו; ,עיצַאנגיזער ןוא טייקנעגָאלשעגרעדינ ,תובצע ןיא
 סָאד טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ תובצע ןופ ךיז ןעסירעגסױרַא רע טָאה
 ענייז טליפעגנָא רע טָאה החמש טימ ,"ודיב ח"מר חקיו, ,קלָאֿפ
 ,ן'יבר ןייז רַאפ ןוא ת"ישה רַאפ ךיז ןייז וצ שפנ רסומ םירבא "ח"מר;
 ,(רעװעסָאס ל"מר) .הבוקה לא לארשי שיא רחא אביו

 (.ז .הכ) ןהכּה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניּפ אריו
 -געמ סָאד זיא יװ ."הכלה רכזנו השעמ האר ,בר רמא ? האר המ,

 תימרא לעובה; הכלה יד ןעסעגרַאפ ןעבָאה ןעצנַאגניא לָאז השמ זַא ,ךיל

 ?ןעקנעדעג לָאז סחניּפ ןוא "וב ןיעגוּפ ןיאנק
 יז טָאה רע לייו ,הכלה יד טקנעדעג טוג השמ טָאה םלועל ---

 טָאה ,לארשי בהוא רעסיורג רעד ,השמ רָאנ .ה"בקה יּפמ טרעהעג

 ,סחניּפ יװ ןענַאטשרַאפ שרעדנַא הכלה יד
 יד ,יאנק -- ןענַאטשרַאפ השמ טָאה -- תימרא לעובה ---

 עגפיו ,העיגּפ ןושלמ ןיעגוּפ) "וב ןיעגוּפ, 'ד תאנק םיאנקמש ,םיקידצ

 ןעו רעבירעד .ןָאט הבושת לָאז רע ,אטוח ן'רַאפ ייז ןעטעב (םוקמב
 -עגקעװַא ףכית רע טָאה ,ירמז השעמ רעד ןעגעוו טרעהעג טָאה השמ

201 



 תורצוא עשידיסח יד ןופ = | 202

 טָאג ןוא ןָאט הבושת לָאז ירמז זַא ,ע"שבר םייב ןעטעב ךיז טלעטש
 ,ןייז לחומ םהיא לָאז

 ישר יו .הטושפכ הכלה יד ןענַאטשרַאפ טָאה ןעגעגַאד סחניּפ
 טָאה סחניּפ ןעוו ,התימ םהיא טמוק סע ."וב ןיעגוּפ ןיאנק , טשטייט
 םהיא טָאה "?'וב ןיעגוּפ ןיאנק ,ונתדמל ךכ אלו; ן'השמ טגערפעג
 בא ,"'אקנורפ יוהיל והיא אתרגאד אניירקק טרעפטנעעג השמ
 -י'גרה ץירמז ףרָאד ןעמ זַא .חעמשמכ הטושּפ הכלה יד טסייטשראפ וד
 הכלה יד העטשרַאפ ךיא -- הילש רעד ןייז םתסה"ןמ וטספרַאד ,ןענ
 (לארשי בהוא) .וד יו שרעדנַא

 (' .הכ) ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניֿפ

 םיטבש יד סָאװ סָאד אקווד --- "ותוא םיזבמ םיטבשה ויהש יפל,
 םוקמ ַא ןופ טמוק רע זַא ,ן'סחניּפ ןעיירשרַאפ ןיא ןעטלַאהעג ןעבָאה
 ַא -- חבש רעטסערג רעד םהיא רַאפ ןעוועג זיא אפוג סָאד ,לפשה
 ןופ הגרדמ ַאזַא וצ ןעביוהרעד ךיז לָאז לפשה םוקמ ַא ןופ שנעמ
 (רעצוװָארטסָא הירמש לאומש 'ר) .םשה תדובע ןיא שפנ-תריסמ

 רע טָאה רַאפרעד זיא ,ןעוועג הזבמ ן'טחניּפ ןעבָאה םיטבש יד
 ןופ לייו שנעמ ַא ןענע'גרה וצ ן'לעוּפ ךיז ייב לענש ױזַא טנעקעג
 שי'חצור ךיז זןיא טגָאמרַאפ ןוא םייוג ןופ רע טמַאטש דצ ס'רעטומ
 ןוא רוטַאנ ןייז טיול זַא ,"ףרהא רחא וסחיו בותכה אב ךכיפל , .טולב
 ַא זיא רעכלעוו ,ןע'נרהא ןיא ןעטָארעג ןעוועג סחניּפ זיא רעטקַארַאכ
 .סָאװ החיצר יד רָאנ ,םולש ףדורו םולש בהוא ןַא ןוא ,תונמחר-לעב
 תאנק בילוצ ןעוװעג ךילסילשסיוא זיא טרהיפעגסיוא טָאה סחניפ
 ,(רעקסנעזיל ךלמילא 'ר) .תואבצ 'ה

 -עג ןוא 'ה תאנק ןעװעג אנקמ טָאה סחניּפ סָאװ םעד ךרוד
 -נײרַא תואנק ןופ הדמ עגיזָאד יד רֹע טָאה --- "םכותבע ,ן'ירמז טע'גרה
 ירבוע ןייק ןייז לבוס ןענעק טינ ןעלָאז ייז ןעדיא עּלַא ןיא טכַארבעג
 ,(תמא תפש) .הריבע

 טדער סָאװ רעד -- ?אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא,
 רעד ,"קידצ ןיא,, ,טשינ טגידניז ןוא סטוג זיולב טוט רע זַא ,ןייֵא ךיז
 ,(רעװעסָאס ל"מר) .קידצ ןייק טינ זיא

 אטח םעט ַא ןעועג םעוט טינ לָאמנייק טָאה רעכלעוו שנעמ ַא
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 טלָאװ ןפוא ַאזַא ףיוא .קידצ ַא זיא רע זַא טינ אתובר ןייק רָאג זיא
 ,(לארשי בהוא) ,קידצ ַא ןייז טנָאקעג ךיוא "אולס ןב ירמז, וליפא

 יו סיוא טהעז סע ןוא םולש ןופ ךוּפיה רעד זיא תואנק שטָאכ
 ,םולש וצ רָאג טגנערב תואנק עכילרע זַא הרות יד טגָאז ךָאד ,תקולחמ

 - ,(רענשטנעל ל"מר)

 -סיוא ןעוועג ךָאד רע זיא ןעוועג זיא סחניפ םורפ יו ?םכותב;
 טינ ןוא ייז ןופ טרעדנוזעגּפָא טינ ךיז טָאה ,ןעדיא יד טימ טשימעג
 ,(רעקרָאװ קחצי 'ר) .,סיורג ןעטלַאהעג

 -ירָאק ל'סחניּפ 'ר וצ ןעמוקעג לָאמנייא ןענייז םיאבג-להוש יד
 ,ןזח-טָאטש ם'נופ הפצוח רעד ףיוא םיא רַאפ ךיז טגָאלקעג ןוא רעצ
 ןייז רע ליו טציא ןוא תופסוה ןעטעב ןייא ןיא רדסכ טלַאה סָאװ
 ,תוריכש ס'בר ן'טימ ךיילג ןייז לָאז תוריכש

 ל'סחניּפ 'ר ייז טָאה --- אלּפ ַאזַא טינ רָאג סָאד ןיא רימ ןוא ---
 ירמז השעמ השוע, סָאװ רעטשרע רעד טינ זיא רע ,טרעפטנעענּפָא
 ...?סחניּפכ רכש שקבמו (ןעגניז --- רמז ןושלמ)

 םייה רעד ןיא ךיז ייב טגעלפ ,"האלטהי'לעב; רעד ,סחניפ 'ד
 ןערהָאפעגסױרַא זיא רע זַא רעבָא ,תובחר ןהָא ,טושּפ ,םוצמיצב ןעבעל
 "עג טינ טָאה ,םידיתבחרב טרהיפעג ךיז רע טָאה ,סנעגעוורעטנוא
 ,רשוע רעסיורג ַא ןעוועג טלָאװ רע יו ,תואצוה ןייק טגרַאק

 רעד ןיא סָאװ סע טמוק יװ -- טגערפעג לָאמנייא םהיא ןעמ טָאה
 -גוא ,אוהש לכב ךיז גידנעגונַאב ,תולפשב יבר רעד ךיז טרהיפ םייה
 ,טייקטיירב עגיד'תורישע טימ יבר רעד ךיז טריפ ,רעבָא סנעגעוורעט

 זיא סחניפ ןעו .סחניּפ תשרּפ יו טקנוּפ גהונ ךיז ןיב ךיא ---
 .תולפשב רע זיא ,םירצמה ןיב הרדס יד טנעייל ןעמ ,טרָא ןייז ףיוא
 -םוי עלַא ןעמ טנעייל סחניּפ -- סנעגעוורעטנוא זיא סחניּפ רעבָא ןעוו
 התשמ טוואורּפ ןוא ןהעגליואו ךיז רע טזָאל ,םיריטפמ עגיד'בוט
 ,בוט-םויו החמשו

 (.זי .הכ) םינידמה תא רורצ

 רַאפ ןידמ ןופ ןעמענ המקנ ןעסייהעג ץהשמ טָאה ע"שבר לעד

 ענעברָאדרַאפ ,תובשחמ עגידניז יד רַאפ ,"םכל ולכנ רשא םהילכנ; יד

 רעד ךרוד טָאה ןידמ סָאװ ןעגנוטכַארט עגיד'הוואת ןוא םירוהרה
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 רעד ןיא טכַארבעגנײרַא ,(תונזל םהיתונב וריקפהש) ,רועּפ הרז-הדובע
 'ר יבר) .תובשחמ עשידיא יד ןעװעג לבלבמ ןוא הנחמ רעשידיא
 ,(ךלמילא

 ירציה תחּפשמ רציל

 (.טמ .וכ) ימלשה תחּפשמ םלשל

 ןיכילומ ךליל הצור םדָאש ךרדב? זַא ,זמרמ זנוא ָאד זיא הרות יד
 עצנַאג ןעלעוו ,ערה-רצי ךרדב ןהעג וצ שנעמ ַא ךיז טמענרַאפ ,"ותוא
 ןעטכעלש םעד ףיוא םהיא ןערהיפ וצ ןעפלעהטימ םהיא תוחּפשמ
 תומילש ךרדב ןהעג וצ שנעמ ַא רעבָא ךיז טמענרַאפ ,"םלש , .געוו
 ןפיוא ןעגלָאפכָאנ םהיא תוחּפשמ עצנַאג ןעלעוו ,"ימלשה תחּפשמ, ---
 ,(רעװָאשטָאלז לכימ לאיחי 'ר) .םולשה ךרד

 (.גנ .וכ) ץרָאה קלחת הלאל

 ןירַא ןעמוק יז ךָאנ רעדייא ןעסייהעג ןעדיא יד טָאה ע"שבר רעד
 יװ לייוו ,דנַאל סָאד ןעלייטוצ ךיז ןעשיווצ ייז ןעלָאז לארשי-ץרא ןיא

 ןוא םיכוסכס ענעדיישרַאפ רָאפ ןעמוק גנולייטעצ ַא תעב ךילנהעוועג

 ץ'תקולחמ עלַא יד זַא ,טלָאװעג ת"ישה רַאפרעד טָאה .ןעשינעסײרמורַא

 ןיא ןערעװ טגידיילרעד ןעלָאז ןעדיא יד ןעשיווצ תועיד-יקוליח ןוא

 ןעבעל ןיא םולשב ןעמוק יז ןעלָאז לארשי-ץרא ןיא ןוא ץרָאל-ץוח
 | (רעקוָאטעּפעש ןועמש 'ר) .תודחַא ןוא

 לע םידעונה הדעה ךותב היה אל אוהו רבדמב תמ וניבא
 (.ג .זכ) ול ויה אל םינבו ,תמ ואטחב יכ ,חרק

 רעייז זַא ,ן'השמ טלהעצרעד דחפלצ תונב יד ןעבָאה סָאװ וצ ---

 ? ןוז ןייק טַאהעג טינ טָאה רעטָאפ

 טגָאז "וינפ לע השמ לפיו; ,קוסּפ ן'פיוא ,חרק לש ותקלחמב

 קוסּפ ץפיוא הטוס ַא ייב ןוא "שיא תשאב והודשחש דמלמ, יישר

 ןענופעג זיא הטוס יד ביוא זַא ,ל"זח יד ןעגָאז "ערז הערזנו התקנוג

 ,"םירכז תדלוי ,תובקנ תדלוי התיה םא; -- גידלושמוא ןערָאװעג

 זַא ן'השמ ןעוועג דשוח טסיזמוא ןעבָאה סָאװ ןעדיא עֶלַא יד זַא ,אצמנ

 "עג ןעיורפ ערעייז ןעבָאה ,רעבייו ערעייז טימ טרעקרַאפ טָאה רע

 .ן'השמ וצ דחפלצ תונב יד ט'הנעט'עג סָאד ןעבָאה .םירכז ןעריוב

 יכ; .חרק תדעב ןעוװעג טינ זיא רע ןוא "רבדמב תמ וניבָא , ---
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 שיא תשאב ןעוועג דשוח סינ ךיד טָאה רע זַא ,היאר ַא ;"תמ ואטחב

 ןייק טַאהעג םינ טָאה ,רעטומ רעזנוא ,יורפ ןייז ,"ול ויח אל םינבו;

 .(לשעה 'ר יבר) .תובקנ זיולב רָאנ םירכז

 (.ה .זכ) 'ה ינפל ןטּפשמ תא השמ ברקיו

 תונב יד ,רבדב עגונ ָא זיא רע זַא ,טלהיפעג טָאה השמ לייוו
 יד ןופ ןעועג טינ זיא רעטָאפ רעייז זַא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה דחפלצ

 רע זַא ,ן'השמ ןערעהוצנָא ןעבעגעג טימרעד ןוא "חרק תדעב םידעונ;

 -ץ'קסּפ טלָאװעג טשינ רעבירעד רע טָאה ,רענגעג ןייז ןעוועג טינ זיא

 .דחוש רַאפ תונעט ערעייז ןעטלַאהעג טָאה רע לייוו ,ןיד םעד ןענ

 ,((רענשטנעל ל"מר)

 .זט .זכ) רשב לכל תוחורה יהלא 'ה דוקפי

 סָאװ סָאד זַא ךָאד טסייו וד ,טָאג וצ ט'הנעט'עג טָאה השמ

 ריד טינ הלילח זיא ,טגידניז רע ,ה דבוע ןייק טינ זיא שנעמ רעד

 בילוצ ,הסנרּפ בילוצ רָאנ ,ןענערעצרעד וצ ךיד רעדָא ,סיעכהל-וצ

 ,ךָאד ןטסיוו .טייקגיסעלכַאנ בילוצ טפָא ץנַאג ןוא טײקטגָאירַאפ

 ,םדו-רשב ַא יװ רעמ טינ זיא שנעמ רעד זַא ,"רשב לכל תוחורה יהלא,

 דימת שנעמ םעד ףיֹוא םלועה תהא גיהנמו טפוש סלַא וטזיב רַאפרעד

 ,תוכז דמלמ

 עלַא ןיא ,ןעטייצ עלַא ןיא זַא ,םלוע לש ונובר ,ךיד ךיא טעב ---

 רשא; ,ןעדיא יד רעביא גיהנמ ַא ןעלהעוורעדסיוא טסעוװ וד ןעוו תורוד

 תדע רעד טימ ןייז גהונ ךיז רע לָאז ,"םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי

 ,ןעשגעמ ןטימ גהונ ךיז טזיב ֹוד יו טקנוּפ קלָאפ ןעשידיא םעד טימ ,'ה

 וד ןוא ס'מדו-רשב יו רעמ טינ ןענייז ןעשנעמ זַא דימת טסקנעדעג

 .(רעווישטידרעב) .,תֹוכז דמלמ ייז ףיוא גידנעטש רַאפרעד טזיב

 ךרוד ארוב םעד טניד סָאװ שנעמ רעד --- ?בא חמשי םכח ןב,

 ןוא לעמיה ןיא רעטָאפ םעד רע טיירפרעד ןעדיא ףיוא ןייז תוכז דמלמ

 רעב 'ר יבר) .חור-תחנו גונעת םהיא טפַאשרַאפ

 ונבר השמ -- "םהינֿפל אצי רשא ,הדעה לע שיא 'ה דוקפי,
 ,הדע רעד ףיוא גיהנמ ַאזַא ןעמיטשַאב לָאז רע ,ןעטעבעג טָאג ייב טָאה
 ס'נעדיא רַאפ ןייז בירקמ ךיז ,ןהעגוצסיוא ןייז טיירג לָאז רעכלעוו

 ,(רעקרָאװ י"ר) .ןעגעוו
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 ןעטעבעג טָאג טָאה ונבר השמ --- "תוחורה יהלא 'ה דוקפי,

 "רבשא תויתוא יד ןעכַאמ "רשב לכל; גיהנמ ַא ןעמיטשַאב לָאז רע

 ברועמ ַא ,הוואג-לעב ןייק טינ ,ץרַאה ןעכָארבעצ ַא טימ שנעמ ַא ---

 ןופ ןעטיונ יד ןעליפ ןוא ןהעטשרַאפ לָאז סָאװ שנעמ ַא ,תוירבה ןיב

 ,(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .קלָאפ םעד

 ןייק ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד זיא רענישזיר לארשי 'ר ןעוו

 "מעל ןעטמהירַאב ןעגידטסלָאמעד םוצ ןערָאפרַאפ רע זיא ,גרעבמעל
 -רעד ."בקעי תושושי , ןופ רבחמ לעב ,ןיטשנערָא בקעי 'ר ,בר רעגרעב

 םהיא טימ טעװ רענישזיר רעד זַא ,ןײטשנערָא בקעי 'ר טָאה טעטרַאװ
 רעדָא שודיח ַא סעּפע ןעגָאז ,הרות"ירבד ןיא סעומש ַא ןעריפרַאפ
 ןעגעוו ןעגערפסיוא ןיא םהיא ןעטלַאהעג רדסכ רע טָאה ףוסלו ,לוּפלּפ
 רעד םהיא טָאה ןײגקעװַא ן'רַאפ ןוא םינינע עשי'להק רעגרעבמעל
 :ןעבעגעג גערפ ַא ױזַא םתס רעינשזיר

 לַאירעטַאמ ַא רַאפ סָאװ ןופ ,בד רעגרעבמעל ,רימ טגָאז ---

 ? םינינב עטרעיומעג יצ רעכעד גרעבמעל ןיא ךייא ייב ןעמ טכַאמ
 בקעי 'ר טָאה -- ?לַאירעטַאמ ַא רַאפ סָאװ ןופ טסייה סָאװ --

 -- הלאש ענדָאמ יד טגערפעגרעביא גנוניוטש סיורג טימ ןיײטשנערָא
 .ךעלב ןופ ,ךיז טייטשרַאפ

 רענישזיר רעד םהיא טָאה -- טשינ עקַאט סָאד גױט ,ונ --
 טינ ןעד ןענייז לעגיצ ןוא סעקווָאכַאד --- טרעפטנעעגּפָא די-רחאלכ
 ? גנוצישַאב ערעסעב ַא ןוא לַאירעטַאמ רעכייוו

 'ר טָאה גרעבמעל ןופ ןערָאפעגקעװַא זיא רענישזור רעד ןעוו
 ןייז ןופ רעמכָאנ ןוא הלאש ןייז ןופ טקזוח'עג'ּפָא ןײטשנערָא בקעי
 טָאה רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר טלהעצרעד סָאד טָאה ןעמ זא .הבושת
 :טגָאזעג ױזַא ל'ריאמ 'ר יבר רעד

 ,םכח"דימלת רעסיורג ַא ןייז ךיז געמ בר רעגרעבמעל רעד --
 טזייוו ,רענישזיר לארשי 'ר ןופ הבושת ןוא הלאש יד ךייש סָאװ רעבָא
 טָאה הבושתו הלאש ןייז טימ .ןענַאטשרַאפ טינ רָאג רע טָאה ,סיוא
 בקעי 'ר ןעגעג קיטירק עטספרַאש יד טקורדעגסיוא רענישזיר רעד
 ,הליהק רעגרעבמעל יד יבגל תוגהנתה ס'ניטשנערָא

 ויא סָאד יװ טקנופ ,ןינב ץרָאפ ןיגמ ַא ךַאד ַא זיא ,עודיכ
 ן'טימ גידנעסעומש .הליהק ןייז ןופ ןיגמ רעד בר רעשיטָאטש ַא
 לארשי 'ר טָאה ,םינינע עשי'להק עלַאקָאל ןעגעװו בר רעגרעבמעל
 הלהק ןייז טלעדנַאהַאב ןײטשנערָא בקעי 'ר זַא ,ןהעזעגנייא רענישזיר
 ןעבעגעג םהיא הזימרב רַאפרעד רע טָאה ,,טייקגנערטש ליפוצ טימ
 טינ זומ ,הליהק ַא ןיא בר ַא ,ןינב ַא ףיוא ךַאד ַא זַא ,ןערעהוצנָא
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 ,גנערטש ןוא טרַאה הלהק ןייז ןעלדנַאהַאב .ךעלב ןופ ןייז דימת
 טימ ךיז ןעיצַאב -- הכדנו רבׂשנ בלב ןיגמ ַא ןייז ףרַאד רע רָאנ
 טייקגיצרַאהכייוו טימ ןוא ןעכַאז עשי'להק עלַא וצ עביל רעכילרעטָאפ
 ןיא טריסַאּפ סע סָאװ ץלַא ןעלהיפטימ ןוא ןעדיילטימ ,רעטומ ַא ןופ
 ם'נופ ּפָא ט'קזוח ןײטשנערָא בקעי 'ר סָאװ םעד טימ ןוא ,הליהק רעד
 בר רעגרעבמעל רעד זַא ,סיוא טזייו ,הבושת ןוא הלאש ס'רענישזיר
 ןענַאטשרַאפ טינ רָאג סָאד טָאה

 וצ ןעטעבעג טָאג טָאה השמ -- "הדעה לע שיא 'ה דוקפי,
 ךרדב ןייז ךירדמ ייז לָאֹז סָאװ ,גיהנמ ַאזַא ןעדיא יד רַאפ ןעמיטשַאב
 ,(תמא תפש) .העד ַא ןעבָאה ייז זַא ןעפיירגַאב ןעלָאז ייז זַא ,'ה

 ת"ישה יו ףכית ,השמ טָאה סָאװ רַאפ ,"תוחורה יהלא 'ה דוקפי;
 -עג ,לארשי-ץרא ןיא ןײגנײרַא טינ טעװ רע זַא ,טגָאזעג םחיא טָאה
 אבי רשאו םהינפל אצי רשא, םענייא ןעמיטשַאב וצ טָאג ייב ןעטעב
 | ? "םהינפל

 טעװ סחניּפ זַא ,טנעכערעג השמ טָאה ירמז השעמ רַאפ --
 סעכ ס'סחניפ ןהעזעג טָאה השמ יװ םעדכָאנ .,ץַאלּפ ןייז ןעמענרַאפ
 תא ול ןתונ יננהק טגָאזעגוצ םהיא טָאה טָאג שטָאכ ,תואנק ןוא
 ןייז ןעמענרַאפ לָאז רע ,טלָאװעג טינ השמ ךָאד טָאה, "םולש יתירב
 ,(רעקצָאק) .גיהנמ ןייק ןייז טינ ןעק יאנק ַא לייוו ,ץַאלּפ

 (זי .ןכ) םהינפל אצי רשא

 יז ,הדע יד ןערהיפ ןוא סיוארָאפ ןיא ןהעג לָאז סָאװ גיהנמ ַא

 ןוא ןעהערדסיוא ךיז לָאז רע טשינ רעבָא .ןעגלָאפכָאנ םהיא ןעלָאז

 .((ם"ירה ישודיח) ..העד רעייז ןהעגכָאנ ןוא ליו הדע יד סָאװ ןהעז

 עלעדנעמ 'ר טגערפעג לָאמַא טָאה רעניניטסָאג ריאמ לאיחי 'ר
 ןעמיטשַאב לָאז רע ,טָאג ייב ןעטעבעג השמ טָאה סָאװרַאפ רעקצָאק
 "נייא רָאג ן'השמ זיא ,"םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי רשא/ ,םענייא
 םהל ןיא רשא ןאצכ, קלָאפ ןייז ןעזָאל טעװ ת"ישה זַא ,ןעלַאפעג
 | ? "העור

 -יוא םייב ן'סחניּפ ןופ תובישח סָאד גידנעהעז וניבר השמ ---
 טָאג טָאה --- טרעפטנעעגּפָא רעקצָאק רעד םהיא טָאה -- ןעטשרעב
 סחניּפ לייוו ,טרָא ןייז ףיוא ןעמיטשַאב טינ םהיא לָאז רע זַא ,ןעטעבעג
 יאנק רעגנערטש-וצ ַא זיא רע ,ןעדיא יד רַאפ טינ גיוט גיהנמ סלַא
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 דחא לכ ,ןלבס אהיש גיהנמ םהילע הנמ; ןעטעבעג טָאג טָאה רע ןוא

 / ןוא רעיודסיוא ,דלודעג טימ ,ןלבס ַא גיחנמ ַא -- "ותעד יפל דחאו

 .טײקנעסַאלעג

 (זי .זכ) .העור םהל ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלו

 רעביא גיהנמ ַא ןעמיטשַאב לָאז רע ,ןעטעבעג טָאג טָאה השמ

 רע רָאנ ,הדע יד ןעגלָאפכָאנ טייהרעדנילב טינ לָאז סָאװ ןעדיא יד

 לָאז רע ,סיוארָאפ ןהעז ןענעק ,רעגידוועעז ַא ,"האור, ַא ןייז לָאז

 לָאז רע ןוא ןעגלָאפכָאנ םהיא ןעלָאז ןעדיא יד ןוא סיוארָאפ ןהעג

 (רעװעסָאס ל"מר) .הכרדה רעייז ףיוא ןייז עיּפשמ

 םייב ןעטעבעג טָאה השמ -- "העור םהל ןיא רשא ןאצכ,

 ןופ גיהנמ רעגיטפניקוצ רעד ,רענייז רעגלָאפכָאנ רעד זַא ,ע"שבר

 ןופ רָאנ ,עיטַארקָאטסירַא רעשידיא רעד ןופ ןייז טינ לָאז ןעדיא יד

 רעטשרעביוא רעד לָאז רעכוטסַאּפ יד ןעשיווצ ןופ, ןומה ןעטסָארּפ םעד

 ,(םנוב 'ר יבר) .גיהנמ סלַא םענייא ןעביוהרעד

 "יז שודקה דוי םעד ןעפָארטעג לָאמניײא טָאה םנוב 'ר יבר רעד

 ,טצפיזעגּפָא לופ'רעצ עגר עדעי טָאה ןוא תובשחמ ןיא ןעקנוזרַאפ ןעצ
 טָאה -- ?טצפיז ןוא טכַארטרַאפ יבר רעד ױזַא טציז סָאװ ---

 ,טגערפעג םנוב 'ד יבר רעד םהיא

 -- טרעפטנעעגּפָא שודקה דוי רעד םהיא טָאה ,טכַארט ךיא ---|

 םיטפוש יד ךָאנ ,םיטפוש --- עשוהי ךָאנ ,עשוהי ןעוועג זיא השמ ךָאנ

 םיקסוּפ ,םיארומא ,םיאנת ,הלודגה תסנכ ישנַא יד ייז ךָאנ ,םיאיבנ ---

 ,םייבר ןופ הפוקת יד זיא טציא ןוא םימש םשל םיחיכומ ייז ךָאנ ןוא
 ןעדיא יד ןוא ןהעגרעטנוא טעװ סָאד ךיוא זַא ,העז ךיא לייוו ,ךיא ץפיז

 ."העור םהל ןיא רשא ןאצכ/ ןעביילב ןע"עוו

 טָאה "בלכה ינפכ רודה ינּפ אב דוד ןבש רוד, ל"זח רמאמ רעד

 טניה יד וצ ןייז טעוו ייו, ,טשטייטעג רעניזדַאר ךינעה ןושרג 'ר

 ,הנרדמ רעגיד'לפש ַאזַא וצ ןעכיירג ןעלעוו ייז זַא ,טייצ רענעי ןיא

  ,ןעטייצ ס'חישמ ןיא "רודה ינּפ; םוצ ןעכיײלגרַאפ ייז טעװ ןעמ זַא

 רעד טָאה רַאפרעד --- "ויטפושו רוד רוד ,וישרודו רוד רוד;
 -- טפוש םעד ךָאנ טשרע ,רוד םעד ן'השמ רעירפ ןעזיוועג ע"שבר
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 רעטשרעביוא רעד ןעוו לייוו --- טגָאזעג רעצישּפָאר ילתפנ 'ר טָאה
 ,לארשיב גיהנמ ַא ,יבר ַא זיא ילתפנ ךיוא זַא ןעזיוועג ן'השמ טלָאװ
 טָא --- ןעירשעגסיוא טלָאװ רע .ט'שלח'עגקעװוַא דלַאב השמ טלָאװ
 םהיא טָאה --- ? ןעדיא ייב גיהנמ ַא ,יבר-ַא ,ץישּפָאר ןופ ילתפנ רעד ָא
 ןעק ,רוד ַאזַא ןיא ןוא רוד םעד רעירפ ןעזיוועג ת"ישה רעבירעד
 ..םיגיהנמ עכלעזַא ,רוד ַאזַא --- יבר ַא ןייז רעצישּפָאר ילתפנ וליפא

 (.בכ .זכ) הדעה לכ ינפלו ןהכח רזעלא ינפל והדימעיו

 טלהעוורעדסיוא ףרַאד לארשיב גיהנמ ַא יױזַא יו רימ ןענרעל
 ןעביוהרעד ע"שבר ם'נופ לעפַאב ן'פיוא השמ טָאה טשרעוצ ,ןערעוו

 ךָאנ ,הדע רעד רעביא רעטעּפש .ןהכה רזעלא ןופ רעכעה ן'עשוהי

 גיהנמ ן'רַאפ טמיטשַאב םהיא טָאה ןוא "וילע וידי תא ךומסיו; םעד

 ,(רעווישטידרעב) ,לארשיב

 (.ב .חכ) ודעומב יל בירקהל ורמשת

 תאק ךייא ביג ךיא יװ טקנוּפ ןעדיא יד וצ טגָאז ע"שבר רעד
 בירקהל, ,ןעטיהעג טייז "ורמשת , ךייא ןופ ךיא טעב ,"ותעב םלכָא
 ןברק םוקמב הלפת -- ןברק רעיא רימ ֹוצ ןייז וצ בירקמ "יל
 ,המכשהב טנעװַאד ,הנמזב הלפת ,טייצ ןיא "ודעומב;

 רַאפ ,רערימזוק עלאקזחי 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה דגנתמ ַא
 ,הנמזב הלפת ןיא ריהז טינ זיא רע סָאװ

 חנמזב אלש הלפת זַא אפוג רימ ןופ עקַאט היאר ַא בָאה ךיא --
 "ףתיהכ ול השענ הנשו רבע, :ןעגָאז ל"זח יד .הריבע ןייק טינ זיא
 ,רתיה ןייק ןערָאװעג טשינ ץלַא ךָאנ םויח דע זיא רימ ייב ןוא



 תוטמ

  (ב .ל) לארשי ינבל תוטמה ישאר לא השמ רבדיו

 ,ןעדיא יד ןופ עטסטלע יד ,תוטמה ישאר יד ןעסייהעג טָאה השמ
 ןערעהנייא ןוא ןערעיוא יד ןעגיינוצ ןעלָאז ייז "תוטהל, ,םיגיהנמ יד
 ,ליוו קלָאפ סָאד סָאװ ןוא טדער קלָאפ סָאד סָאװ ,"לארשי ינבל, ךיז

 ,(רעלעבָאנרעשט ןרהא 'ר)

 ןיד הטמ דימת ןעלָאז יז זַא --- "תוטמה ישאר לא השמ רבדיוק
 ,(רעגייא עלע'מהרבא 'ר) .תוכז ףכל ןעדיא יד ןייז

 (.ב .?) 'ה הוצ רשא רבדה הז

 רעטרעוו ערעייז זַא ,ןעביולג ףרַאד ןעמ עכלעוו ,םיקידצ ןַארַאפ
 זַא סָאװ ,םיקידצ רעבָא ןַארַאפ .ת"ישה ןופ ןוצר םעד טיול טגָאזעג ןענייז
 ,שממ טלהיפרעד ןעמ ןוא ןעמ טהעזרעד ,רעטרעו ערעייז טרעה ןעמ
 'ר) .עכילטעג ןענייז רעטרעוו ערעייז זַא ,"'ה הוצ רשא רבדה הז, זַא
 ,(רעקסנעזיל ךלמילא

 טכוזַאב לָאמ עטשרע סָאד טָאה רעליבָאנרעשט םוחנ 'ר ןעװ
 -כיזרָאפ ןייז וצ יורפ ןייז טנערָאװעג ט"שעב רעד טָאה ,ט"שעב םעד
 ,בנג ַא זיא רע לייוו ,חרוא ן'טימ גיט

 סיורג טימ בייוו ס'ט"שעב םעד טָאה -- ?בנג ַא חרוא רעד ---
 סיוא טינ רָאג ךָאד טהעז רע טגערפעגרעביא גנורעדנואוורַאפ

 ! ױזַא
 ןופ רעבָא ,בנג ַא יװ סיוא טינ טהעז רע ,סע זיא סָאד-טָא ---

 ,אבה םלוע ן'טימ ןדע"ןג ןעצנַאג םעד ןענע'בנג'קעװַא רע ליוו רימ

 סָאד זַאק ,"ומוקמ תא ריכמה; ,םכח א זיא רעד "? םכח והזיא;

 ."טלעװ רעד ףיוא טנַאקַאב םהיא ךרוד טרעװ טניואוו רע ואוו טרָא

 ,(רעצישּפָאר ילתפנ 'ד)
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 (ד .ל) השעי ויּפמ אצויה-לככ ,ורבד לחי אל

 ייײז ןוא רעירפ ךיז טכַארטרַאפ ,ןעטייווצ ַא טס'רסומ וד ןעוו

 ךעוושרַאפ ,,םייקמ האנ וניאו שרוד האנ; א ןייז וצ טינ ,טנערָאװעג

 טמוק סָאװ סָאד ,"ויּפמ אצויח לככ , ,גיטכיזרָאפ ייז ,דייר ענייד טינ

 ןהעז וטסלָאז "השעי; ,ערעדנַא טס'רסומ וד תעב ,ליומ ם'נופ סױרַא
 .(ץיוורוה רׁשֲא 'ר) .ןעריציטקַארּפ ןוא ןָאט וצ ןיילַא טשרעוצ

 -רַאפ טינ וטסלָאז ,ןילוח-תחיש ןייד וליפא -- "ורבד לחי אל;

 ,(דיגמ רעצינעשזָאק) .ןעכעווש

 "יוצ דישרעטנוא רקיע רעד -- "ןיִא המהבה ןמ םדָאה רתומוק

 -ּפָא ןוא רהזנ זיא שנעמ ַא ביוא .ןושל סָאד זיא המהב ןוא שנעמ ןעש

 זיא ,שנעמ ַא רע זיא ,רכינ לדבה רעד זיא ןושל ןייז טימ טיהעג

 ןענייז דייר ענייז ,ןושל ןייז טימ גיטכיזרָאפ טינ שנעמ רעד רעבָא

 -נַאג רעד זיא "לבה לכה יכ, ,שנעמ ןייק יו טינ טדער רע ,זָאלטרעוװ

 זיא שנעמ אזַא ,/ומדנ תומהבכ לשמנ, .גיטשינ ןוא שירַאנ לדבה רעצ

 .(רעװעסָאס ל"מר) .המהב ַא יו ךיילג

 ןייז טגינייּפ סָאװ שנעמ רעד -- "ויּפ הנעמב שיאל החמש,
 רָאט ןעמ סָאװ םירוביד עכלעזַא ןעדער וצ טינ ךיז טשרעהַאב ,ליומ
 -יל ךלמילא 'ר) .חחמשב ןעבעל רע טעװ ,טשינ ףרַאד ןעמ ןוא טשינ
 ,(רעקסנעז

 ןוא ליומ ןעגייא ןייז טיה שנעמ ַא זַא -- "ומע הפב ללוהמה;

 טשימ ,ערה ןושל ןעדער ֹוצ ךיז טיה ,םילטב םירבד ןייק טינ םדער

 טניײשַאב שנעמ  ַאזַא-- רָאופמו חבושמ ,םיקסע ס'מענעי ןיא טינ ךיז

 .(רעװָאסָאק מ"מר) .טבילעג םענעי ןופ טרעוו ןוא אפוג ךיז

 ןופ) ןעניישַאב ןעמעוו ליוו שנעמ ַא ןעוו --- "רדנ רודי יכ שיא;
 רוסאל, .ןעטשרעביוא םעד ןעניײשַאב רע לָאז --- 'הל ,(רודיה ןושל
 ,(הרס ןושל רסיא) סטכעלש ןעדער ןעמעוו ףיוא שנעמ ַא ליוו ,"רסיא
 ל'ריאמ 'ר) ןײלַא ךיז ףיוא סטכעלש ןעדער רע לָאז "ושפנ לע;
 ,(רענַאלשימערּפ

 ארוב םעד ןעביױל רע לָאז ,ןעביול ןעמעוו ליו שנעמ ַא ביוא
 רע לָאז ןעמעשרַאפ ןוא ןעגידיילַאב ןעמעוו ליו שנעמ ַא ביוא .םלוע
 ,(ט"שעב) ,ןיילַא ךיז ןעמעשרַאפ ןוא ןעגידיילַאב
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 "חת עלַא ןעלעוו ,סַאג רעד ףיוא טסימ סױרַא טפרַאװ סָאװ רעד

 טסימ לעסיב ַא זַא ןעדיימרַאפ ֹוצ ןעפלעה טינ טלעוו רעד ןיא תולוב

 ,(דיגמ רעצינעשזָאק) ,ןּפעלק וצ טינ םהיא וצ ךיז לָאז

 זיא ,ליומ ןייז טיה סָאװ רעד -- "השעי ,ויּפמ אצויה לככ;
 ת"ישה זיא ,הלטבל ןהעג טינ ןעלָאז רעטרעוו ענייז זַא ,גיטכיזרָאפ

 טליפרעד לָאז ,ליומ ןייז ןופ סיױרַא טהעג סע סָאװ זַא ,ןוצר ןייז אלממ
 ,(דיגמ רעצינעשזָאק) .ןערעוו

 בָא ןיב ותשאל שיא ןיב השמ תא 'ה הוצ רשא םיקחה הלא
 (זי .ל) היבָא תיב הירוענב ותבל

 יֵּפ"לֶע ןייז גהונ ךיז ןוא ןעבעל ןעלָאז ןַאמ ַא טימ יורפ ַא זַא
 םהיניב ןייז לָאז הניכש יד זַא ,ןייז הכוז יז ןעלעוו ,ותרותו ת"ישה יקוח
 "עג ןייז טעװ םייה רעייז ןוא ןעטיה ייז טעו רעטשרעביוא רעד --
 ףיוא ןעבעג גנוטכַא לָאז רעטָאפ רעד -- ,"ותבל בָא ןיב , ,טשנעב
 -- ,"היבָא תיב הירוענב, .רשיה ךרדב ןהעג לָאז יז ,רעטכָאט ןייז
 רהיא רעטנוא טהעטש יז ןוא ,גנוי ךָאנ זיא רעטכָאט יד ןעוו טרפב
 ,הרותה ךרדב ןעיצרעד וצ יז רעטָאפ ן'פיוא בוח ַא זיא ,תושר ס'רעטָאפ
 .(רעװעסָאס ל"מר)

 (2ג .אל) םכתאמ וצלחה

 -לַאה המחלמ ןעלעוו ייז תעב זַא ,ןעדיא יד טנערָאװעג טָאה השמ
 ,הבוט ענעגייא יד הבשחמ ןיא ןעבָאה טינ ייז ןעלָאז ,ןידמ טימ ןעט
 -רעּפ ןופ ןָאטסיױא ךיז ןעצנַאגניא ןעלָאז ייז ,"םכתאמ וצלחה/,  רָאנ
 טימ המחלמ רעד ןיא הנווכ עגיצנייא רעייז רָאנ ,העיגנ רעכילנעז
 ,(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) ."ןידמב 'ה תמקנ תתל? ןייז לָאז ןידמ

 ענעגייא יד ןעגיזַאב טעװ רהיא בױא -- "םכתאמ וצלחה;

 טלָאמעד ,ךיז ןופ עש'היח עבָארג סָאד ןעלצרָאװסיױא ,תודמ עטכעלש

 .((רעיכסישּפ לאימחרי 'ר) ."אבצל םישנא; ןייז רהיא טעוו

 רעד טימ המחלמ ַא טריפרַאפ סָאװ רעד "ןידמב 'ה תמקנ תתל;

 ,םימש םשל ,'הל גיטכירפיוא רָאנ ,ומצע תאנהל טינ ,הנווכ רעטסנייר

 .(רעווישטידרעב) .ןייז חצנמ סיוועג רע טעוו



 213 תו ט מ

 (חכ .אל) המחלמה ישנא תאמ 'דל סכמ תומרהו

 סנייא הל סכמ ןעמונעג ןעמ טָאה "המחלמה ישנַא; יד ןופ
 רעד ןיא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,לארשי ינב יד ןופ ,טרעדנוה ףניפ ןופ
 טָאה ייז ןופ ,םייה רעד ןיא ןעסעזעג ןענייז ,טגילײטַאב טשינ המחלמ
 זיא ייז לייו .גיצפופ ןופ סנייא -- ליפ ױזַא לָאמ ןעצ ןעמונעג ןעמ
 "שפנ תריסמ, ןהָא ,ףמַאק ןהָא ,טכייל ןעמוקעגנָא ןעגעמרַאפ סָאד
 .(ףסוי בקעי תודלות) .רערעמ ןעבעגקעװַא רעבירעד ייז ןעפדַאד---

 ,א .בל) דג ינבלו ןבואר ינבל היה בר הנקמו

 הנימ אקפנ ַא רַאפ סָאװ ,הרות יד ָאד זנוא טלהעצרעד סָאװ ---
 תומהב ךס ַא טגנָאמרַאפ ןעבָאה ןבאור ינבו דג ינב יד ביוא ,זנוא זיא
  ?ןעסּפעש ןוא

 נב, יד זַא ,(הנוק-ןושל) "הנקמוק הרות יד טלהעצרעד זנוא ---
 רעייז ןופ ,(בר ךל השע) "בר , טפיוקעגנייא ךיז ןעבָאה "דג ינבו ןבואר
 ,(שודקה דוי) .םימש תאריו ,המכח ,הרות ךס ַא השמ ן'יבר

 (| .בל) הפ ובשת םתאו המחלמל ואובי םכיחאה

 ןהעגוצרעבירַא העדב טַאהעג ןעבָאה ןבואר ינבו דג ינב יד ביוא
 רַאפ ,לארשי-ץרא ןעמענוצנייא לארשי ינב יד ןעפלעה ןוא ןדרי םעד
 יז טָאה השמ רעדייא ךָאנ ,טגָאזעג טינ סָאד דלַאב ייז ןעבָאה סָאװ
 ? "םיאטח םישנא תוברת, ייז ןעפורוצנָא רטומ עיצרָאּפ ַאזַא ןעבעגעג

 ףסומ ס'השמ ןעוועג ביל זיא ייז זַא ,סיוא ןענַאד ןופ טזייוו ---
 טעװ רע זיב ,החכות ןייז ןעסיירוצרעביא ןעוועג דָאש ַא ייז זיא'ס ןוא
 ,(תמא תפש) .ןעגידנערַאפ

 הפ וננקמל הנבנ ןאצ תורדג ורמאיו וילא ושגיו
 (זט .בלנ ונפטל םירעו

 םכל ונב, :טרעקרַאֿפ טרעפטנעעגּפָא השמ ייז טָאה סָאװרַאפ ---
 רעד ָאד טָאה תוכייש רַאפ סָאװ ןוא ., "םכנאצל תורדגו םכּפטל םירע
 ?"וןשעת םכיּפמ אצויחו;

 ןופ תוכז ןיא טזײּפשעג ןעשנעמ ןערעװ לָאמַא ןעגָאז ל"זח יד
 טגנערב ימלשורי רעד יו .ןעסּפעש ,תומהב ,םייח"ילעב עגידלושמוא יד
 ןודקומ רדנסכלא ןופ עטכישעג יד
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 טָאה ןוא הנידמ ַא ןיא ןעמוקעג לָאמנייא זיא ןודקומ רדנטכלַא
 ןעטייווצ םייב טָאה רענייא .ןעשנעמ ייווצ ןופ טּפשמ ַא טניואוועגייב
 טָאה הברוח רעד ןיא גידנעבָארג הנוק רעד ןוא הברוח ַא טפיוקעג
 טָאה רע זַא הנוק רעד ט'הנעט'עג טָאה .רצוא ןעסיורג ַא ןענופעג
 הברוח רעד ןיא ןיא'ס סָאװ טינ רעבָא הברוח יד טפיוקעג זיולב
  ףעפיוקרַאפ רעד ןוא רכומ םוצ רצוא רעד טגנַאלַאב םורַאד .ןעוועג
 טימ ןעמַאוצ הברוח יד טפיוקרַאפ טָאה רע זַא ,ט'הנעט'עג טָאה
 רעבירעד טגנַאלַאב ,הברוח רעד ןיא ךיז טניפעג סע סָאװ ןעמעלַא

 .הנוק םוצ רצוא רעד
 םעד טגערפעג טפוש רעד טָאה תונעט ערעייז גידנערעהסיוא

 .רעטכָאט ַא טָאה רע יצ הנוק םעד ןוא ןהוז ַא טָאה רע יצ ,רכומ
 ,הּפוחל םייואר רעדניק ןעבָאה עדייב זַא ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ןעוו
 רעד ןוא ןייז ךדשמ ךיז ןעלָאז ייז זַא ,ט'נקסּפ'עג טפוש רעד טָאה
 .רעדניק סנעדייב וצ ןערעוו ןעבעגעגקעװַא לָאז רצוא

 . .ןערָאװעג לעּפתנ קרַאטש ןיד"קסּפ םעד ןופ זיא ןודקומ רדנסכלַא
 טלָאװ --- טגָאזעג רע טָאה --- רימ רַאפ רָאפ טמוק טּפשמ ַאזַא ןעוו
 רצוא םעד ןוא ּפעק יד ןעקַאהּפָא ןעסייהעג םיניד-ילעב עדייב ךיא

 ."ךיז רַאפ ןעמונעגוצ
 ןעגער ַא טהעג ?דנַאל ןייד ןיא ןוז יד טמירַאװ ןוא טנייש --- ,

 ,טגערפעג טפוש רעד םהיא טָאה --- ? הנידמ ןייד ןיא יוט טפירט ןוא
 ,ןודקומ רדנסכלַא טרעפטנעעג גיצָארט םהיא טָאה --- יאדוװַא ---
 טרעוו -- טרעפטנעעג טפוש רעד םהיא טָאה --- ױזַא ביוא ---

 יד ,םייח-ילעב עגידלושמוא יד ןֹופ תוכז ם'ניא רָאנ טזײּפשעג רהיא

 .ךעלעסּפעש ןוא תומהב
 יד ןענייז הנוק ןוא רכומ םייב לייוו ,ןענַאד ןופ רימ ןעהעז ---

 טניימעג ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ ןעבָאה ייז ,טגינייארַאפ ןעוועג רעצרעה

 ןערָאװעג טזײּפשעג ייז ןענייז ,טדערעג ןעבָאה רעליימ ערעייז סָאװ
 ,םייח-ילעב יד ןופ תוכז ןיא טינ ןוא תוכז םענעגייא רעייז ןיא

 ןעבָאה ייז .ןבואר ינבו דג ינב יד טנרעלעג השמ טָאה סָאדיטָא

 ןעלעװ רימ ןוא "הּפ וננקמל הנבנ ןאצ תורדג, ן'השמ וצ טגָאזעג

 השמ ייז טָאה .ןעסּפעש ןוא תומהב יד ןופ תוכז ןיא ןערעוו טזייּפשעג

 טױב -- "םכּפטל םירע םכל ונב ,ךרדה וז אלק :טרעפטנעעגּפָא

 טעוו רהיא זַא ,"ושעת םכיּפמ אצויהו; רעדניק ערעייא רַאפ טעטש

 ןעדער ןעלעוו רעליימ ערעייא סָאװ סָאד ,רעליימ ערעייא טימ ןייז רהזנ

 ןערעוו טזײּפשעג רהיא טעוװ ,ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ ,ןעניימ רהיא טעוװ

 .םייח-ילעב יד ןופ תוכז ןיא טשינ ןוא רעדניק ערעייא ןופ תוכז ןיא

 .(רעווישטידרעב)



 יעסמ

 םהיעסמ "הלאו, .'וגו לארשי ינב יעסמ "הלא,
 (.א .גל) םהיאצומל

 ,םינושארה תא לסוּפ "הלא , טהעטש'ס זאוו זַא ,עודי ךָאד זיא סָאד
 :זַא םיקוספ יד ןופ טשפ רעד ויא .םינושארה לע ףיסומ "הלא

 סָאד יװ גהונ ךיז ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עגיזָאד יד -- הלא
 תונורסח ןעניפעג ןוא ן'לסּפ ייז ,םינושארה תא ?סוּפ ,"הלא; טרָאװ
 ייז ןעלָאז האלהו םויהמ זַא ןעסילשַאב ןוא םישעמ עטשרע ערעייז ןיא
 ענעגנַאגרַאפ ערעייז טימ רעביא ןעסייר יז --- ןעגעוו ערעייז ןייז ןקתמ
 ינב יעסמ; .ךרד ןעשידיא םעיינ ַא ףיוא ךיז ןעמענרַאפ ןוא ןעטייצ
 בותכיוע .דיא רעדעי ןייז גחונ ךיז ןוא ןעיצ ףרַאד ױזַא ,"לארשי
 עטוג רעיײז טינ יד וליפא ןערעװ -- "םהיעסמל םהיאצומ תא השמ
 "וצ רעד ןופ םיבוט םישעמ יד ךרוד טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ םישעמ
 ןוקית ַא ןעגירק ןוא ןובשח רעייז ןופ ןעגיױצעגסױרַא טפנוק

 ןעלָאז ייז סָאװ טָאטשנָא ,עגידניז יד ,םיאטוח יד -- "הלאו;
 סנעכערברַאפ ןוא םיאטח ענעגנַאגרַאפ ערעייז ףיא ןעבָאה הטרח
 ,םישעמ עטכעלש ענעגנַאגַאב ערעייז ףיוא ףיסומ ךָאנ רָאג יז ןענייז
 םישעמ עטוג ערעייז ןערעוו --- "םהיאצומל םהיעסמ, .רערעמ ןעגידניז
 -םוא ןוא טכעלש רַאפ טנעכעררַאפ ,ןערעגמוא לָאמַא ןעוט ייז סָאװ
 | ,(רענישזיר לארשי 'ר) .גידריוו

 תעב ןעבָאה ןעדיא יד סָאװ רַאפרעד --- "לארשי ינב יעסמ הלא;

 יז ןענייז 'לארשי ךיקלא הלא  ןעירשעג ןוא טלבויעג לגע םעד

 רשָא 'ר) ."לארשי ינב יעסמ הלא; טימ ןערָאװעג טפָארטשעג רַאפרעד

 ,(ץיוורוה
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 עלא ןעבירשרַאפ טָאה וניבר השמ --- "לארשי ינב יעסמ הלא;

 .(רענשטאּפא יבצ 'ר) .הדות ַא טכַאמעג ייז ןופ ןוא ןעדיא יד ןופ תועסמ

 טָאה ,שזובישזעמ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ךורב 'ר יבר רעד ןעוו
 :טשטייטעגסיוא ױזַא ךיז ףיוא םילהת קוסּפ םעד רע

 גיבייא ךיא לעוװ שזובישזעמ ןיא ָאד ,"דע ידע יתחונמ תאז; ---

 ,"בשא; ןערעטלע עניימ טניואוועג ןעבָאה'ס ואוו ָאד "הּפ, ,ןעניואוו

 ןערעדנַאװאוצמורַא טנייפ בָאה ךיא לייוו "היתיוא יכ, ןעציז ךיא לעװ

 "ךרבא הדצ; ןעגערפ ךימ ךָאד רהיא טעװ ,ביל טא סָאד בָאה ןוא

 יד ןעשנעב טעװ ךורב .'ךרבא; ? הסנוּפ ןעמענ ךורב טעװ ואוו ---

 ןעפלָאהעג ןעלעוװ ייז סָאװ םעד ךרוד .םהיא וצ ןעמוק ןעלעוו סָאװ

 ןעבָאה ןעלעוו טײלעמירָא יד זַא --- "םחל הינויבא העיבשאו; ןערעוו

 ןעסע וצ סָאװ ןעבָאה ךורב אליממ ךיוא טעװ ,טיורב

 (.ט .גל) .המילא ואוביו הרממ ועסיו

 ,סנעגעורעטנוא סױרַא טרָאפ דיא ַא ןעו ,טפערט בורדיּפ-לע
 תווצמב קדקדמ ןוא ריהז ַאזַא טינ רע זיא ,תוגהנתה ןייז רע טרעדנע
 ,סגעגעוורעטנוא ןופ קירוצ טמוק רע ןעוו .םייה רעד ןיא זיא רע יו
 -רַאפ השמ סָאד טָאה .העיסנ רעד רַאפ יו ףיוא קירוצ ךיז רע טרהיפ
 -םיוא ןוא תוגהנתה יד ,"םהיעסמ; ןוא "םהיאצומ; יד זַא :ןעבירש
 ךיילג ןייז ףרַאד ןעמוק םייהַא קירוצ סָאד ןוא סנעגעוורעטנוא גנורהיפ
 ,(ץיוורוה רֶשֲא 'ר) ,'ה יּפילע

 -גָאװ יד ןעבירשרַאפ טָאה השמ --- "םהיאצומ תא השמ בותכיופ
 'ר) .תורודה לכ ףוס דע ןעדיא יד ןופ ןעגנורעדנַאװ ןוא ןעשינעל
 .(רענישזיר לארשי

 ,זט .ג2) הואתה תורבקב ונחיו יניס רבדממ ועסיו

 םימ .הרות רעד ןיא רעסַאװ ןעלַאװק ערעטיב ןוא עסיז ןַארַאפ

 עלַא .רקשה-ךרד רעד זיא םירמ םימ; תמאה רעד זיא םיקותמ

 ןיב ןעטייצ ס'וניבר השמ ןופ םיקידצ ,םיארומאו םיאנת ערעזנוא

 יד ןופ ןעקנירט ןעלעוװ ןוא ןעקנורטעג ןעבָאה ,ןעמוק טעװ חישמ
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 ךרדב ןהעג ןעלעוו ןוא ןעגנַאגעג ןענייז ,הרות רעד ןיא םיקותמ םימ
 ןעלעו ןוא ןעקנורטעג ןעבָאה םירפוכ ,םיסרוקיּפא עלַא ןוא תמאה
 ךרדב ןהעג ןעלעוו ןוא ןעגנַאגעג ןענייז ,"םירמה םימ, יד ןופ ןעקנירט
 | ,רקשה

 ןעדיא יד ,"הרממ ועסיו, :ומרמ קוסּפ רעד זנוא זיא סָאד טָא
 ךרד ןוא תוסרוקיּפא ןופ ןעלַאװק ערעטיב יד ןופ ןעגיוצעגקעװַא ןעבָאה
 יד ואוו ,"םילא; ןייק ןעמוקעג ןענייז ןוא "המילא ואביו, ,רקשה
 ,תמאה תניחב יד זיא סָאד סָאװ ,"תמ אל וניבָא בקעי, ןעכַאמ ןוקירטונ
 תוניע הרשע-םיתש םילאבו, ,תמאה ןרד םֹוצ ןעמוקעג ןענייז ייז זַא
 ם'נופ ןעלַאװק עכילּפעשרעמוא יד ןופ ןעוועג םעוט ייז ןעבָאה ,"םימ
 ,ךרבתי םשה ןעניד וצ ױזַא יו ,םיטבש ףלעווצ יד ןופ הנומאו תמא
 ,"דוסע ןופ הגרדמ רעד וצ טכיירגרעד ןעבָאה ןוא "םירמת םיעבשו;
 יז ןעבָאה םעד ייב -- "םש ונחוו .'םיעבשע; טפערטַאב סָאװ
 רעייז טגיטסעפרַאפ ןוא תויח רעייז ןעגיוצעג ןעבָאה ,טלעטשעגּפָא ךיז
 | ,(םירפא הנחמ לגד) .םויק

 ןעבָאה ,יניס רבדמ םעד ןעזָאלרַאפ ןעבָאה ןעדיא יד יו םעד ךָאנ
 ישא 'ו) .תוואת ערעייז ןייז וצ רבקמ טלעטשעגּפָא ךיז געוו ץפיוא יז
 ,(ץיוורוה

 זיא ןעטרָאד ,טבעל המכח יד ואוו טרָאד --- ?הוואתה תורבק;

 ,((םירפא הנחמ לגד) .ןעבָאדגַאב הוואת יד

 (.הכ .גל) תולהקמב ונחיו הדרחמ ועסיו

 ַא טימ ,"תולהקמב, ,רוביצה- תוליפתב ןענעװַאד וטסלָאז דימת'
 -שטאּפא יבצ 'ר) .טָאג ןעביול וטסלָאז ,"'ה וכרב, ןעדיא גנולמַאזרַאפ
 ,(רענ

 זיא ןענעװַאד רעסעב ןעמ טעװ תודיחיב זַא ךיז טכוד'ס זַא וליּפַא
 .(רענילָאטס רׁשֲא 'ר) .רוביצב ןענעװַאד וצ רעטעב ץלַא

 ןַאמירָא ןַא וצ ךיילג זיא ןייוועג ןוא תובצע טימ ןיא סָאװ ,הלפת



 תורצוא עשידיסח יד ןופ = 218

 ,השקב ןוא ןייוועג סיורג טימ ךלמ ם'נופ טעב ןוא טגנַאלרַאפ סָאװ
 . ,טייקגיניילק ַא רָאנ יו רהעמ טינ ךלמ רעד םהיא טיג ןעגעווטסעדנופ
 רַאפ רדסמ זיא סָאװ רש ַא וצ ךיילג זיא ,החמש טימ זיא סָאװ הליפת
 רעד טליפרעד .השקב ַא בגא טעב ןוא החמש טימ חבש ןייז ךלמ םעד
 וצ טיג ןעמ יװ ,הנתמ עסיורג ַא םהיא טיג ןוא השקב ןייז ךלמ
 ,(ט"שעב) .תוררש

 ןעכַאז ע"שבר םייב שנעמ ַא טעב טפָא -- "השעי ויארי ןוצר;
 ןעלעוו ,ןעכַאז יד ןעבָאה טעװ שנעמ רעד ןעוו ,טסייוו ת"ישה שטָאכ
 םעד רע טליפרעד ןעגעווטסעדנופ ,סטוג ןייק ןעגנערב טינ םהיא ייז
 -עגסיוא יד טכיירגרעד שנעמ רעד ןעוו םעדכָאנ ,ללּפתמ ם'נופ ןוצר
 ע"שבר םוצ טיירש רע ןוא הערל םהיא ןענייז ייז ןוא ןעכַאז ענעטעב
 טרעה -- ?עמשי םתעוש תא; ןעײרפַאב ןעכַאז יד ןופ םהיא לָאז רע
 םהיא טפלעה ןוא "םעישויו; ןעשנעמ ןופ יירשעג סָאד ע"שבר רעד
 .(רעלעהוא השמ 'ר) .ןעיײרפַאב וצ ךיז ייז ןופ

 ,שינעדערנייא טימ םידיסח ןַארַאפ --- "דיסח לכ ללּפתי תאז לע, |

 טשינ ייז טסַאּפ סע ןוא םימכח-ידימלת ,חומ-ילעב עסיורג ןענייז ייז זַא

 םידיסח עגיזָאד יד וצ .םיטושּפ םישנא ןופ ןינמ ַא טימ ןענעװַאד וצ

 ,רוביצב הלפת -- 'ךילא דיסח לכ ללּפתי תאז לע; : ךלמה דוד טגָאז

 רוביצהש העשב ? ןוצר תע יתמיא; ןעגָאז ל"זח יד יו "אוצמ תעל,

 טימ הנווכב אלש וליפא רובצב הליפת זיא סיורג ױזַא ןוא ! "ללּפתמ

 ןענעװַאד רעדייא ,טייצ רעטוג ַא ןיא הרוחס עטכעלש יו זיא ןינמ ַא

 ,טײיצ רעטכעלש ַא ןיא הרוחס עטוג יװ זיא סָאװ .,הנווכב תודיחיב

 ,((רעצישזָאמ לארשי 'ר)

 ןַא זיא סע ןעוו ,ןינמ ַא טימ ןענעװַאד וצ --- "'הל תושעל תע;

 'ר) ןענרעל ןופ ןייז קיספמ ןעמ געמ --- "ךתרות ורפה; ,ןוצר-תע
 .(רעצישזדָאמ לארשי

 ּפָאנס ַא יו ףרַאד ףוג רעד ,שפנ רעד ןענעװַאד ףרַאד רקיעב
 ןעּפעלשכָאנ ךיז טעװ רע סָאװ םעד ךרוד ,ןעּפעלשכָאנ ךיז יורטש
 ,(רדנסכלַאמ ךינעה 'ר) ,"סעּפע, ןַא ןערעו רע טעו
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 ןיא רעמיזעב ןַארַאפ ןעד זיא --- םימחרב "ןפי , אוח ומוקממ ---

 ?ןערעק וצ לעמיה

 ןנוא ףיוא ןערעק טרָא ןייז ןופ לָאז טָאג זַא ןעטעב רימ רָאנ ---

 (רעצישּפָאר ילתפנ 'ר) .םימחר טימ

 ןייק טינ טָאה רע ןעוו רָאנ סיורג רהעז זיא דיא ַא ןֹופ הליפת יד

 ַא דיא רעד טָאה ןענעװַאד םעד תעב ביוא .הליפת רעד ךרוד תואג

 .(רעוויושטידיז יבצ 'ר) .טרעוו טשינ רָאג הליפת יד זיא תואג ןופ הינּפ

 ןעשיווצ .ןינמ ַא ךיז וצ ןעפוררַאפ לָאמנייא טָאה האלפה-לעב רעד
 טָאה הָאלפה-לעב רעד רעכלעוו רענייא ןעוועג זיא ענעמוקעגניירא יד
 .ןינמ םוצ ןייז ףרצמ טלָאװעג טינ

 האלפה-לעב םעד טגערפעג רעטגידיילַאב רעד טָאה --- יבר --
 ? תרוטק יד ןופ ןעוועג ךיוא ךָאד זיא "הנבלח, ---

 -עגּפָא די רחאלכ הָאלפה-לעב רעד טָאה --- רַאּפרעד עקַאט ---

 .י."הב יה םינמיס רשע דחא, -- טרעפטנע

 .הדרח ןוא דחּפ ןופ קעװַא ןענייז ןעדיא יד --- הדרחמ ועסיו

 ןוא םולש ןיא ןעמַאזצ טורעג ןעבָאה ייז לייוו ,"תולהקמב ונחיו;

 0 ,(שודקה דוי) ,תודחא

 (1 .הל) טלקמה ירע שש תא

 עמש , קוסּפ ם'נופ רעטרעוו סקעז יד ןענייז טלקמ-ירע סקעז יד = |

 רעטרעװ 48 יד --- "ונתת םהילעוק ,"דחא 'ה וניהלא 'ה לארשי

 ."ךירעשבו; זיב "תבהאו; השרּפ יד ןיא ןַארַאפ ןענייז סָאװ

 ןעק דיא רעדעי סָאװ ,"טלקמ ירע; סקעז יד ןענייז סָאד-טָא

 סעּפע ןָאטעג טָאה רע ביוא ייז ןיא ןעצישַאב ןוא ןעטלַאהַאב ךיז

 ,םהיא ןעגלָאפרַאפ סָאװ םיגידטקמ יד ןופ ןערעוו וצ לוצינ סטכעלש

 ,(לארשי בהוא)

 םעד ,ףדרנ םעד טעב ת"ישה -- "ףדרנה תא שקבי םיהלאהו, |
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 ת"ישה ןוא דלודעג ןעבָאה לָאז רע ,ןעט'פדור'עג ןוא ןעטגלָאפרַאפ
 ,רעװָאקטרָאשט) ,ףליח וצ ןעמוק םהיא טעוו

 (אי .הל) םכל הנייהת טלקמ ירעי

 ןעבעל ןייז ןוא גגושב שנעמ ַא טע'גרה'עג טָאה סָאװ דיא רעד
 ,החונמ ןייק טינ םהיא טיג ןעסיוועג ןייז ,טרעטיברַאפ םעד ךרוד טרעוו
 טָאה םהיא רַאפ -- ןעניפעג טינ טרָא ןייק ץעגרע ןיא ךיז ןעק רע
 ,טלקמ-ירע יד ןיא ?טרָא, ןַא ,"םוקמ ךל יתמשו, טמיטשַאב ת"ישה
 ,גנוגיאורַאב ןעניפעג טעװ רע ואוו

 ןא שנעמ ַא טע'גרה'עג גגושב טָאה סָאװ ,רעבָא שנעמ רעד
 טבעל ,טינ םהיא טגַאלּפ ןעסיוועג ןייז ,טשינרָאג םעד ןופ ךיז טכַאמ
 טלקמ ירע יד ןיא טרָא ייק ָאטינ זיא שנעמ ַאזַא רַאפ ,גיד'החונמ ךיז
 | ,(ם"ירה ישודיח) ,טלוק טינ םהיא ןענייז ייז ןוא



 םירבד

 (.א .א) השמ רבד רשא םירבדה הלא
 ןופ ןעדיא יד ןעמענוצסיורַא ן'השמ טקישעג טָאה תי"ישה ןעוו

 גידנעיײזּפָא ,"יכגא םירבד שיא אל; ,ט'הנעט'עג השמ טָאה ,םירצמ

 ,ן'תקולחמ ,ןעגנולדנַאה ערעייז טימ ייז ןעבָאה ,ןעדיא ייב גיהנמ טייצ ַאזַא

 יו ,םירבד שיא ןַא ןַאפ םהיא טכַאמעג ,ןעלמרומ ןעגידנעטש ןוא

 רעצינעשזָאק) .השמ רבד רשא םירבדה הלא-- תודע טגָאז הרות יד

 .(דיגמ

 םוימ ןעדיא יד ֹוצ --- לארשי לכ לא השמ רבד רשא םירבדה הלא

 סע ןוא ןעריטסיזקע טעװ טלעװ יד גנַאל יו ,ץרָאו םימש תאירב

 .(רענילרַאק ןרהא 'ר) .טלעוו רעד ףיוא ,ןעדיא ןייז ןעלעוו

 "םירבדהק ,"ערה ןושל קבא; תובית ישאר יד ןעכַאמ "הלא,

 ,לארשיילכ לא טנערָאװעג השמ טָאה ערה:ןושל ןופ דייר יד ןעגעג

 ,(רענשטָאּפַא יבצ 'ר)

 השמ ןעוו רָאנ (י"שר) תוחכות ירבד ןהש יפל ," םירבדה הלא;

 ,תוחכות ירבד טימ טצונַאב ךיז רע טָאה ןעדיא יד וצ טדערעג טָאה

 יז ףױא רדסכ רע טָאה ןעטשרעביוא םוצ טדערעג טָאה רע ןעוו

 "ידרעב) .בוט ץילמ רעייז ןעוועג דימת זיא ןוא ןעוועג תוכז-דמלמ

 ,(רעווישט

 םידיגמ יד ףיוא ןעוועג דיּפקמ קרַאטש ט"שעב רעד טָאה עודיכ

 םיאטח יד ןענעכערסיוא ןיא ןעטלַאה תושרד ערעייז ןיא ןעגעלפ סָאװ

 טָאה לָאמנייא ,דייר עטסברַאה יד טימ ייז ן'רסומ ןוא ןעדיא יד ןופ

 :טגערפעג ט"שעב רעד םהיא טָאה ,דיגמ ַאזַא ןעפָארטעג רע

 ץ'לעוּפ ךיז ייב דיא ַא סָאד ןָאק יװ ,ךייא טעב'כ רימ טגָאז ---

 םע לכ ינפב ןוא המיב רעד ףיוא להוש ַא ןיא ךיז ןעלעטשוצקעווַא

221 



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 222

 טפיול דיא ַא ןעוו זַא ,ריא טסייוו .ןעדיא ףיוא ערה ןושל ןעדער הדעו

 זַא ןוא רעדניק ןוא בייוו רַאפ הסנרּפ ןעכוז םורַא גָאט ןעצנַאג ַא

 לעווכ ,רימ העוו יוא" ּפַאכ ַא ךיז רע טוט טכַאנרַאפ טמוק'ס

 רע יצ ,החנמ ןענעװַאד ףכית ךיז טלעטש ןוא "החנמ ןעגיטעּפשרַאפ

 עלַא זַא ,ריא טסייו ,טשינ טסייו רע יצ ,טנעװַאד רע סָאװ טסייוו

 ? לעמיה ןיא טלָאמעד ןערעטיצ םינפואו םיפרש

 -סָאדלַא טימ טגרָאזרַאפ ,תוגאד ןהָא ,החונמב טציז רענייא ןעוו
 -ילרהע רעכילטנערָא ןַא זיא רע זַא טשינ אתובר ןייק רָאג זיא ,סטוג
 ,תורצ ןוא תוגאד טימ לופ ּפָאק ַא טָאה רעבָא רענייא ןעוו .שנעמ רעכ
 זיא רע ןוא ,טינ החונמ ןייק עגר ןייק טָאה ,טגלָאפרַאפ רדסכ טרעוו
 ,.אתובר ַא זיא סָאד -- שנעמ רעכילטנערָא ךילרע ןַא

 ןעו ,םלועה תומוא יד ןעשיװצ קלָאפ עשידיא סָאד זיא יױזַא
 -נעטשנא ,טייקגיד'רשוי ,טייקכילרע רעייז טימ ךיז ןעסיורג רעקלעפ
 ,דנַאל םענעגייא רעייז ןיא דרע רעייז ףיוא ןעציז ייז תעב ,טייקגיד
 טבעלעג רעקלעפ יד ןעטלָאװ לייוו ,טשינ אתובר ןייק רָאג זיא סָאד
 -רַאפ ,ט'פדור'עג רדסכ גידנערעוו ,ןעגנוגנידַאב ערעזנוא רעטנוא
 הבורמ ותללקש םוי ךל ןיאו תוטיחש .תוער תוריזג ןופ טגלָאפ
 םינּפ ךילשנעמ רעייז גנַאל ןיוש רעקלעפ ידיטָא ןעטלָאװ ,ורבחמ ;

 .ןערָאװעג טלעדנַאװרַאפ תוער תויח ןיא ןעטלָאװ ייז ןוא ןערָאלרַאפ |
 .(רעצישּפָאר ילתפנ 'ר)

 ןופ רעפטנע רעד זיא גולפ ןיא -- "תרחא המואב םפילחהו ךל;

 ַא סע טמוק יװ .ךילדנעטשרַאפמוא ןעטשרעביוא םוצ איבנה עשוה

 ףיוא ןעדיא יד ןעטייבסיוא ע"שבר םעד ןעסייה ,ןעדער ױזַא לָאז איבנ

 ? המֹוא רערעדנַא ןַא

 טָאה רע .רעפטנע ס'איבנה עשוה ןופ שוריפ רעד זיא סָאד ---

 םישעמ ןוא תוגהנתה יד העז ןוא העג ,לחומ ייז ,ע"שבר םוצ טגָאזעג

 קלָאפ עשידיא סָאד ןעגעקטנַא לעטש ,הברדא ,רעקלעפ ערעדנַא יד ןופ

 ,המוא ערעדנַא ןַא ףיוא ןעטייבסיוא ייז וואורּפ ,תומוא ערעדנַא יבגל

 תונורסח ערעזנוא ןייז טשינ ןעלָאז סע סיורג יװ זַא ןהעז וטסעוװו

 ךס ַא ןוא םירומג םיקידצ רעקלעפ ערעדנַא יבגל ץלַא ךָאנ רימ ןענייז

 (רעװָאסָאק ךורב 'ר) .ייז ןופ רעסעב

 ,.א .א) הברעב

 ,הזב הז ןיברע לארשי לכ זַא ,זמר ַא --- תוברע ןושל ַא זיא סָאד

 ,(רענילַאטס רשא 'ר)
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 .א .א) תורצחו
 חרק לש תקולחמ טרעװ רעבירעד (י"שר) חרק לש ותקולחמב

 טלָאװעג ןעבָאה ותדעו חרק לייוו "תורצחוא טרָאװ ן'טימ טנעכיײצַאב
 -יבר עיינ ןעלעטשפיוא ,ןעפיוה ערעדנוזַאב ןיא ןעדיא יד ןעלייטעצ
 ,(רדנסכלאמ ךינעה 'ר) ...סָאװטס'בר ןעוװַארּפ וצ ךעל

 לוק-תב הָאִצי ,םידי תליטנו ,ןיבורע ךלמה המלש ןקתש העשב
 -רעסיוא ןַא רַאפ סָאװ -- "ינא םג יבל חמשי ,ךבל םכח םא , ,הרמאו-
 סָאד זיא תורוד עגיטפניקוצ יד רַאפ דומיל ןוא המכח עכילנייוועג
 טּפיױה יד ןעד ייז ןענייז .םידי תליטנו ,ןיבוריע ןייז ןקתמ ןיא ןַארַאפ
 ? הנומא רעשידיא רעד ןופ םירקיע

 יד רַאפ ךלמה המלש טסירגַאב טָאה לוק-תב שילמיה ַא בוא ---
 טַאהעג המלש טָאה יאדווא זַא ,ןהעטשרַאפ רימ ןעפרַאד םינוקית ייווצ
 .ןעוועג ןקתמ ייז ןוא ןויער ןעפיט ַא

 ,תורבחתה ,ךיז ןעשימסיוא ,"ברועמ; ןושל ןופ זיא "ןיבוריע,
 המלש טָאה סָאד-טָא ,ןעשַאװּפָא טסייה "םידי-תליטנ, ,טפַאש'רבח
 -סיוא ,ן'רבח וצ ךיז ןייז תלוכיב ןעלָאז ןעדיא רימ זַא ,ןעוועג ןקתמ

 לָאז עגר ןייא ןיא ןוא טלעװ רעד ןופ רעקלעפ יד טימ ךיז ןעשימ
 ,המבח ַא זיולב טינ זיא סָאד-טָא ןוא ןעשַאוּפָא ןענעק ייז ןופ ךיז ןעמ

 ,(שודקה דוי) .תורוד רודל דומיל ַא ךיוא רָאנ !

 ,.א .א) בהז ידו תורצחו

 ,רעקסמָאדַאר ן'רַאפ ןעוועג לצנתמ ךיז לָאמַא טָאה דיסח ַא
 ןעכַאמ וצ הנותח רעטכָאט ַא טָאה ןוא ןַאמירָא רעסיורג ַא זיא רע זַא
 ,לכ ןיא שרלו ---

 ךיד ךיא טעב ,טסגָאז וד יװ ןַאמירָא ַאזַא עקַאט טזיב וד ביוא ---
 .."תמב בושח ינע, ,ןהכ ַא ןיב ךיא לייוו ,רדח ןיימ ןעזָאלרַאפ וצ ףכית

 -סמָאדַאר רעד םהיא טָאה ,ןהעגסױרַא טלָאװעג טָאה דיסח רעד זַא
 : ןעטלַאהרַאפ רעק

 ךיז ןעמ געמ הוצמ-תמ ַא וצ ןוא הוצמ-תמ ַא ךָאד טזיב וד ---
 ןַאמירָא ַאזַא טזיב וד זַא יד טעב'כ ,רימ עשז גָאז ,ןייז אמטמ ךָאד
 שטָאכ וטסָאה ,רעטכָאט ןייד ןעכַאמ הנותח ןעגעו וטס'הגאד סָאװ
 ? ןעסע םוצ טיורב

 טיורב לעקערב ןייק בָאה ךיא זַא ךיז טפערט לָאמנייא טינ ---
 ,בוטש ןיא טינ
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 ?איצומה ןייק טינ טסכַאמ וד סָאװ געט ןעפערט'ס ,טניימ סָאד --
 טמענ ,בוטש ןיא טינ טיורב ןייק בָאה'כ גָאט ַא טפערט'ס זַא ---

 יד רעביא טהעג ןוא הרוחס לעסיב ַא גָאט ןעטייווצ םעד יורפ ןיימ
 ןעלדנַאה עכייר יד ןופ ןעפיוה

 טעװ ת"ישה זַא חיטבמ ריד ןיב'כ ,טינ הגאד ,ױזַא ביוא ,ונ ---
 "תורצחו; ,הרות רעד ןיא שוריפב טהעטש  ױזַא לייו ןעפלעה ריד
 ןייז חילצמ ןעלעוו ,"בהז ידו; ,"ןעפיוה, יד ןיא ןעלדנַאה סָאװ יד
 ...ןערעוו רשעתנ ןעלעוו יז

 טסהעז וד סָאװ סָאד ,םלוע לש ונובר --- הרות ןיא חמק ןיא םא
 תמחמ םולשו'סח טינ סָאד זיא ,הרות ןייד טינ ןענרעל ןעדיא יד
 טינ ןעבָאה ייז ,"חמק ןיא; לייוו ,טושּפ רָאג רָאנ ,ןעליוו ןעטכעלש
 ל'ריאמ 'ר) .הרות ןענרעל ייז ןעלעוו ,הסנרּפ ייז ביג ,הסנרּפ ןייק
 ,(רענַאלשימערּפ

 ןענייז ,ןהעש ױזַא תמאב זיא תוינע ביוא -- לארשיל אתוינע יאי/
 טייקנייש יד רע לָאֹז .טייקנייש עגיזָאד יד ע"שבר םעד לחומ רימ
 יד וצ ןעבעג "רדה; ןעגיזָאד םעד "רדה בותכ טּפשמ םהב תושעל;
 (רעזלעב םולש 'ר) .םלועה-תומוא/

 (ה .א) רמאל תאזה הרותה תא ראב השמ ליאוה
 -ַאב השמ סָאד טָאה סָאװ וצ (י"שר) םהל השריּפ ןושל םיעבשב

 ? תונושל גיצעביז ןיא הרות יד ןעשטייטרַאפ טפרַאד
 ַא ןייז טעװ המוא רעדעי ןיא זַא ןהעזעגסיוארָאפ טָאה השמ --

 ןעטיירגוצוצ ידכ ןוא הרות רעשידיא רעד ןעגעג ןייז טעװ סָאװ חכ
 ןעשיווצ הרות רעד ייב ןעטלַאהרעד ךיז ןענעק ןעלָאז ייז ןעדיא יד
 -רַאפ השמ רעבירעד טָאה ,ןעניפעג ךיז ןעלעוו ייז המוא ןַא רַאּפ סָאװ
 םיעבש יד ןעגעקטנַא) תֹונושל גיצעביז עלַא ןיא הרות יד טשטייט
 דצ םעד ןעגעג ןייז רבגתמ ךיז ןענעק ןעלָאז ןעדיא יד ידכ (תומוא
 יז ואו רעדנעל עלַא יד ןיא םלועה תומוא יד ןופ הרותה דגנכש
 ,(ם"ירה ישודיח) .תולג ןיא ןעניפעג ךיז ןעלעוו

 (.בכ .א) םכלכ ילא ןוברקתו

 סע ריא טלָאז יצ ןעסיוו וצ רעווש ןייז טעוװ ךייא סָאװ ךַאז יד
 וצ ןערעטנענרעד סע רהיא טלָאז "ילא ןוברקת/; ,ןָאט טשינ רעדָא ָאי



== 
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 ןוצר ןופ טקנוּפדנַאטש ם'נופ ןעטכַארטַאב סע רהיא טלָאז ,רימ
 ,תמא םענייר םעד ןעסיוו רהיא טעװ ,העיגני רעכילנעזרעּפ ןחָא ,ארובה
 ,(תמא תפש)

 (חכ .א) ונבבל תא וסמה וניחא

 ,םישארה תא ןיפחוד םינקזו םינקזה תא ןיפחוד םידלי ,איבוברעב

 ךיז ףרַאד ןעמ יו הרות ןתמ תעב ,ןעדיא יד טפָארטשעג סָאה השמ

 ןעגנַאגעג רהיא טנעז ,ןייז וצ לבקמ רעסעב ןוא ןערעה וצ טוג ןעּפוטש

 ,םילגרמ יד ייב .טּפוטשעג טינ ןוא טגָאיעג טינ ךיז טָאה ,ןעסַאלעג

 ,טגָאיעג ,טּפטשעג ךיז רהיא טָאה ,סטכעלש ןָאט וצ ,ןעגידניז וצ

 "עג רעדניק ןעבָאה ןערב ןוא תובהלתה טימ ,ןעפָאלעג תוזירז טימ

 (ם"ירה ישודיח) .םישאר ערעייז ערעטלע ןוא ערעטלע ןעסיוטש

 (.זו .א) םכמ השקי רשא רבדהו

 תא וסמה, ,הנטק אשילת ַא טהעטש "וניחא, טרָאװ ן'פיוא
 טּפַאכ "וניחא; ןיא ןעוו זַא זמר ַא סָאד זיא ,אלזאו אמדק ַא --- "ונבבל

 תא וסמה, סיר ןוא דוריּפ רעניילק ַא -- הנטק אשילת א ןיײרַא ךיז

 ןיא טרישרַאמ ןוא רעסערג דוריּפ רעד טרעוו ,אלזאו אמדק "יונבבל

  ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) .סיוארָאפ טנָארפ

 טל .א) היהי זבל םתרמא רשא םכפטו

 רהיא ,הרקע ןַא ןעמוקעג לָאמַא זיא רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר וצ

 רַאפ לָאז רע זַא םהיא ןעטעבעג ןוא "לעסיז תב האל; ןעוועג זיא ןעמָאנ

 רעד טָאה דָארג .רעדניק ןעבָאה לָאז יז ע"שבר םייב ןעטעב רהיא

 "עג ןעפע ןַא רע טָאה ,טנַאה ןיא שמוח ַא ןעטלַאהעג רענַאלשימערּפ

 םכּפטוע קוסּפ רעד טשימעגפיוא ךיז טָאה סע ןוא שמוח סָאד ןעבעג

 | ,"היהי זבל םתרמא רשא

 -עגנָא רעגניפ ן'טימ רענַאלשימערּפ רעד טָאה --- וטסהעז טָא ---

 ץ'שוריפב ַא וטסָאה -- שמוח ןיא קוטּפ ן'פיוא יורפ רעד ןעזיוו

 םכּפטו .רעדניק ןעבָאה טסעוװ וד זַא טגָאז סָאװ הרות רעד ןיא קוסּפ

 ,לעסיז תב האל וצ "זבל; -- טסטעב וד סָאװ רעדניק ,םתרמא רשא

 ,רעדניק ןעבָאה טעװ יז --- ןייז טעװ ,?היהי;
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 -ָאק םוצ ןעמוקעג לָאמַא ןענייז יורפ ןייז טימ ןַאמספרָאד ַא

 ןעגעוו טרעייז רַאפ טָאג ןעטעב לָאז רע השקב ַא טימ דיגמ רעצינעשז

 .רעדניק ןעבָאה ןעלָאז ייז

 ."ןב; ןינמכ ,ןעדלוג 82 ןופ ןוידּפ ַא קעװַא טגייל ---

 ןַאמספרָאד רעד טָאה -- ןעדלוג 10 ןעבעג ךייא לעוװ ךיא ---

 .ןעגנודעג ךיז

 .רעגינייוו טינ --- ןב ןינמכ ,ןעדלוג 82 ---

 "לוג גיצנַאװצ טכַארבעג ןוא ןעגנַאגעגקעװַא ןַאמספרָאד רעד זיא

 ןוא שיט ס'דיגמ ן'פיוא סָאד טײרּפשעגסױא ,טלעג רעּפוק ןיא ןעד

 | : טגָאזעג

 ,טײרּפשעגסיױא ךייא רַאפ זיא ָאד דלעג ליפיוו רָאנ טהעז ,יבר ---

 "סיוא סָאד טלייצעגרעביא ןוא טייצ ךיז ןעמונעג דיגמ רעד טָאה

 ןעדלוג 20 יװ רעמ ןעוועג טינ זיא'ס ןוא דלעג רעּפוק עטײרּפשעג

 ן'כָאנ דיגמ רעד טָאה --- רעגיליב ןעכַאמ טינ סע טסעוװ וד ---

 ןעבָאה וטסליװ -- ןַאמסּפרָאד םוצ טגָאזעג דלעג סָאד ןעלייצרעביא

 .ןעדלוג 22 ,"ןב; ןינמכ ןוידּפ ַא ןעבעג וטזומ ,רכז"ןב ַא

 -סיוא טָאה ןוא ןערָאװעג סעכ ןיא קרַאטש ןַאמספרָאד רעד זיא

 : יורפ ןייז וצ ןעירשעג

 םעד ןהָא ןעפלעה זנוא טעװ טָאג .םוק ןוא דלעג סָאד םענ ---

 | ,דינמ

 דיגמ רעד םהיא טָאה -- !ןהוז ןיימ ,טכערעג ,טכערעג --

 יאדווב ריד טעװ טָאג ,ט'לעוּפ'עג ןיוש טסָאה --- טרעפטנעעגּפָא ףכית

 ,רכז-"ןב ַא ןעבָאה טעוװ בייוו ןייד ,ןעפלעה

 טימ רעזָאלרעדניק ַא דיסח ַא לָאמַא טָאה -- דיגמ רעגילייה

 טמוק סָאװ רַאפ --- דיגמ רעצינעשזָאק ן'רַאפ ןעוועג לצנתמ ךיז ץרַאה

 לָאז רע דיגמ םייב ןעוועג ךיא ןיב לָאמ ליפ ױזַא ? שנוע ַאזַא רימ

 רעד ןוא רכזךב ַא ןעריובעג רימ לָאז יורפ ןיימ ,טָאג וצ ןייז ללּפתמ

 דגנתמ ַא תעב ,םיצורית יילרע'לכ טימ ּפָא רדסכ ךימ ט'רטּפ דיגמ

 גיצפופ ןופ בורק רקע ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו לעטעטש רעזנוא ןיא

 . סנעטצעל יורפ ןייז טָאה ,דיגמ םוצ ןערָאפעג טינ לָאמנייק זיא ,רָאי

 : .רכז ןב ַא םהיא ןעריובעג

 -- טרעפטנעעג דיגמ רעד םהיא טָאה -- סָאװ רַאפ וטסייוו ---

 ,רימ וצ ןעמוק ,דניק ַא טימ ןערעוו ןעפלָאהעג ןעליוו עכלעוו עלַא לייוו

 ןעק רע ךיוא זַא ,ןעזיוועג ת"ישה טָאה ,ןילבול ןופ ן'יבר םוצ רעדָא

 טינ ןוא רימ וצ טינ טרָאפ רעכלעוו ,דניק ַא טימ רקע ןַא ןייז הכזמ

 ...ןילבול ןופ ן'יבר םוצ
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 ,רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר וצ ןעמוקעג לָאמנייא זיא הרקע ןַא
 לָאז יז ןעטעב טָאג ייב רהיא רַאפ לָאז רע ,םהיא רַאפ טנייוועג

 ,דניק ַא ןעבָאה
 ַא ,דיא רעטלַא ןַא ןעמוקעגניירַא זיא טנעמָאמ ןעבלעז ם'ניא

 עגנוי יד ןיא תויה ,רענַאלשימערּפ ן'רַאפ ךיז טגָאלקעג ןוא רעגערט

 ערעװש עלַא ןעגָארטעג טָאה ,חכילעב ַא ןעוועג רע זיא ןערהָאי

 ןייק רעמ טָאה ,טלַא ןיוש רע זיא טציא ,ןעלסקַא ענייז ףיוא תואשמ

 ,ן'יבר םעד םורַאד רע טעב ,תואשמ ערעווש ןייק ןעגָארט וצ טשינ חכ

 לָאז רע ,הבדנ ַא ןעביילקפיונוצ םהיא רַאפ לָאז'מ ךילגעמ זיא'ס ביוא

 . ןוא תואשמ יד ןעגײלוצפיורַא ןעגָאװ ַא טימ דרעפ ַא ןעפיוק ןענעק

 ןעלסקַא עדימ ענייז ףיוא ןעגָארט וצ ייז ןערָאּפשרַאפ

 רעזָאלרעדניק רעד וצ ךיז טעדנעװעג רענַאלשימערּפ רעד טָאה

 : טגָאזעג יױזַא ןוא יורפ
 -ערט רעד ,רע ןוא םישנ רדס טריפעג וטסָאה רעהַא זיב ---

 דרעפ ַא ןעפיוק וצ דלעג טציא םהיא וד ביג ,ןעגָארטעג טָאה רעג

 .י!ןעגָארט טסעװ ֹוד ןוא ןעריפ רע טעוװ ,ןעגָאװ ַא ןוא

 (ז .ב) ךדי השעמ לכב ךכרב ךיהלא יד יכ

 ןמ ןענייז החלצה ןֹוא הסנרּפ זַא היאר ַא זיא קוסּפ םעד ןופ
 תא ךתכל עדי .עבטה ךרדכ אלש ןעשנעמ ַא ןעמוק ןוא םימשה
 ןיא ןעלעוו ןעדיא יד זַא טסואוועג טָאה ת"ישה ,"הזה לודגה רבדמה
 ןייז טינ טעװ ןעטרָאד ןוא רהָאי גיצרעפ ןהעג ןעפרַאד רבדמ רעד
 תרסח אל; ןכ יּפ לע ףא .הנויח ןעיצ ןוא רחסמ רַאפ ץַאלּפ ןייק
 טַאהעג ץלַא ןופ ןעבָאה ייז ,טלעפעג טינ ךַאז ןייק ןעדיא יד טָאה "רבד
 ,םימש ידיב ןענייז החלצה ןוא הסנרּפ ,הנויח לייוו ,עבטה ךרדכ אלש
 ,(רעציזילַאז יבצ 'ר)

 ,ךידי-ישעמ ענייד טול --- ,ךדי השעמ לכב ךכרב ךיהלא 'ד יכ
 ףעשנעב טָאג ךיד טעװ ןעבעג הקדצ ןוא ןעגנולדנַאה ענייד טיול
 .(רעװָאסָאק ךורב 'ר)

 (.ב .ג) ירמאה ךלמ ןוחיסל

 ,םיקידצ ןעגעוו "ךלמ , ןילוח תוחיש ןעמ טלהעצרעד "ןוחיסל;
 "גועל , ,טוג ץנַאג סָאד זיא ,ץרא:ךרד ןוא הארי טימ "ירומאה;
 ידכ "ךלמש ןילוח-תוחיש ןעמ טלהעצרעד .(ןעטעּפשּפָא --- געל ןושל)
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 טינ ןעמ טרענימ "ןשבה; םיקידצ ןופ ן'קזוח'וצּפָא ןוא ןעטעּפשוצּפָא
 ל'ריאמ 'ר) ןעמעש ךיז געמ רעלהעצרעד רעד רָאנ תוקדצ רעייז

 (רענַאלשימערּפ

 ףרַאד ןעמ --- דומיל ןיכירצ םימכח ידימלת לש ןילוח תוחיש

 ןופ ןעמוקסיורַא ןעלָאז ייז ,ןילוח תוחיש ןעדער ןענעק וצ ןענרעל ךיז

 ,(שודקה דוי) .םימכח ידימלת ןופ יו ליומ

 (רט .ג) ךעלגה תא יתתנ ריכמלו

 רהיא לָאז ןעמ ידכ טלעטניּפעג טינ ןיא הרות יד לייוו
 סָאװ םעד וצ ןוא "ריכמלו; קוסּפ םעד ךיא ןרעל ,ןענע'שרד ןענעק
 "דעלגה תא; םהיא וצ ןעבעגעג ךיא בָאה "ול יתתנ; ,טָאג טנעקרעד
 ,(רעוועלעל ל'דוד 'ר) .טייהנעדירפוצ ןוא דיירפ ---



 ןנחתאו

 (.גכ .ג) איהה תעב 'ד לא ןנחתאו

 ןענַאד ןופ זיא ,ןעוועג זיא סָאד טייצ עכלעוו טינ טגָאז הרות יד
 טייצ ןייק ךיא בָאה טציא ןעגָאז טינ לָאמנייק לָאז דיא ַא זַא זמר ַא
 -עי ףיוא ,טייצ רעדעי וצ רָאנ ,תעדה-תבחרה ןייק ,דלודעג ןייק ,טינ
 ּפָאר ילתפנ 'ר) .ןענעװַאד רע לָאז ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא ץַאלּפ ןעד
 .(רעציש

 ,טגעװַאד רע סָאװ קוליח ןייק טינ זיא ,טנעװַאד שנעמ ַא ןעוו

 םעד הליפתה תעשב שנעמ רעד טינ טליפ ,טנעװַאד רע ױזַא יוװ רָאנ

 ןיא ,םלוע-ארוב ן'רַאֿפ ץרַאה סָאד ןעסיגוצסיוא זומ ןעטסגינייוועניא

 (ט"שעב) .ןענעװַאד טשינ רָאג לָאז רע רעכיילנ

 עכנַאמ סָאװ רַאפ ןילבולמ יבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה'מ
 ,רעטרעוו יד טגנילשרַאפ ןוא ּפָא לענש רע טּפַאכ תוליפת

 ַא טושּפ רימ זיא'ס זַא סיז ןוא ביל רימ ןענייז רעטרעוו יד ---
 ןוא ןײרַא ליומ ןיא לענש ייז ךיא ּפַאכ םורַאד ,ןעייקעצ וצ ייז דָאש
 | ...רעטנורַא ךיילג ייז גנילש

 רע סָאװ רַאפ :טגערפעג לָאמַא ןעמ טָאה רעווישטידרעב םעד
 ןעסַאלעג ױזַא טנעװַאד

 ןִצ רעווש ייז ףימ ןיא ןעליוק עסייה יװ ןענייז תויתוא יד ---
 ...ןעגנילשרעטנורַא ןוא ןעּפַאכ

 טנעװַאד רע תעשב רעסעמ ַא טימ שנעמ ַא טכעטש ןעמ ביוא
 ,הלפת ןעפורעג טינ טרעוו הלפת ַאזַא --- גָאטהיײװ םעד טליפ רע ןוא
 ,(שודקה דוי)

 השמ ןופ ןענרעלּפָא ךיז ןעמ ףרַאד ,ע"שבר םייב ןעטעב ,הלפת
 יכ , טגָאזעג םיא טָאה טָאג זַא ןוא ?ן'השמ ןופ לודג ונל ימ יכ ,וניבר

29 
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 ענייז טײרּפשעגסיױא חתּפב ינעכ רע טָאה "הזה ןדריה תא רובעת אל
 ןיא טינ ,ע"שבר םייב ןעטעבעג םימחר ןוא דובכה-אסכ ן'רַאפ טנעה |

 -- ךימ ןכשילכמ .םנח תנתמ ַא רָאנ ,םיבוט םישעמ ענייז ןופ תוכז
 טנעה עגידייל טימ ןעמוק רימ ?ונתקדצ המו ,ונדסח המ ,ונא המ
 עניילק יװ רימ ןעפרַאד ,הקדצו םישעמ ונב ןיא יכ ,ע"שבר ן'רַאפ

 ,(ט"שעב) "!ךמש ןעמל השע; -- ת"ישה ןעטעב רעדניק

 זַא ,טָאג ייב ןעטעב טינ לָאמנייק רָאט שנעמ ַא -- ןוצרל ויהי
 זַא ןעטעב לָאז רָאנ ,ןוצר ןייז יו ןערעוו טרעהעגוצ לָאז הלפת ןייז
 ,ארובה ןוצר רעד יוװ ,ליוו טָאג יו ןייז לָאז "יבל ןויגהו יפ ירמא,

 ,(רעווישטידרעב)

 ןוא טרָאװ ןיא טרָאװ טגָאז ,טנעװַאד ןוא טהעטש שנעמ ַא ןעוו

 ןיא טהעג סָאװ םענייא וצ ךיילג רע זיא ,הכרב ַא טימ טגידנערַאפ

 טנַאה עלופ א טָאה רע זַא ,ןעמולב עגיצנייא טביילק ןוא דלעפ ַא

 ןוא רבחמ ןעמַאװצ יז רע זיא ןעמולב עגידנעקעמש ענייש טימ

 ,(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) .לעטניב ןייא ןיא ףיונוצ ייז טדניב

 רהעמ סָאװ תשק ַא יו טקנוּפ .תשק ַא וצ ןעכילגעג זיא הלפת

 ךיוא זיא ױזַא ,רעטייוו לייפ יד טהעג ,ךיז וצ קירטש יד טהיצ ןעמ

 םעד תעב בלה תנווכ טימ ךיז טרירטנעצנָאק ןעמ רעמ סָאװ ,הלפת ייב

 .םיעיקר עקוב ןענעז ןוא רעכעה תוליפת יד ןעכיירג .,ןענעװַאד

 .(רעקצָאק)

 דיא ַא בוא -- םלוע ךרדב ינחנו יב בצוע ךרד םא הארו
 רע ,תובצע ןיא ןײרַא טלַאפ ,הרוחש הרמ ַא הלפתה םדוק טלַאפַאב
 ןעשימפיוא טושּפ רע לָאז ,הנווכב ןענעװַאד טשינ ןעק רע זַא טליפ
 ישנַא יד סָאװ ,טרָאװ ןיא טרָאװ ,םלוע ךרדב ןענעװַאד ןוא רודיס םעד

 .(שודקה דוי) .ןעװעג ןקתמ ןעבָאה הלודגה תסנכ

 טנרעלעג רעקצָאק רעד טָאה --- ןענעװַאד ךיז טסלעטש וד רעדייא
 רעסעב טלָאװ רשפא ,ןעטכַארט וטסלָאז --- םימש-תארי ןַאמנעגנוי ַא
 וד ןוא ןָאט ױזַא טסלעוװ וד זַא ןוא ,טנעװַאדעגמוא ןעסע וצ ןעוועג
 רעוו טינ ךיד טזָאל סע ,ןעמוקַאב טינ ריד טעו ןעסע סָאד זַא טסלהיפ
 ןעמעוו רַאפ ןוא ןָאט טינ סָאד ךיד טזָאל רעוו ,עשז טכַארט --- ןָאט ױזַא

 ' ? ארומ סָאד וטסָאה
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 ןוא לעמיה ןעפַאשַאב טָאה סָאװ ,םלוע לש ונובר ן'רַאפ ---
 יד זיב דרע רעד רעטנוא םירָאװ ַא טרענרעד ןוא טזייּפש ,דרע

 ןיא תלוכיב ןיא ןוא טיט טכַאמ ןוא ןעבעל טפַאשַאב ,ריטלעזיוו
 והת ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ םיאורב עלַא ןוא טלעוו עצנַאג יד עגר ןייא
 תולדג ס'טָאג ךָאד וטסהעטשרַאפ ,ױזַא טסחעטשרַאפ וד זַא --- והבו
 . ...ןענעװַאד ךיז לעטש --- תולפש ןייד ןוא

 ,טייצ רענעי ףיוא "איהה תעב, טָאג ןעטעבעג טָאה ונבר השמ
 תוריזג ,םייוניע ,תורצ בילוצ ןעלעוו ןעדיא ןעוו ,רעטעּפש תורוד ףיוא
 יז "רמאל; ,הנווכ ןוא ץרַאה טימ ןייז ללּפתמ ןענעק טשינ תולג ןוא
 לָאז הלפת רעייז ךיוא זַא ,ליומ ן'טימ ןעגָאז זיולב ןענעק רָאנ ןעלעוו
 ,(רעװָאנישמַא ד"יר) .ןערעוו ןעמונעגנָא

 ט'הנעט'עג רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר טָאה --- !םלוע לש ונובר

 סָאװ תוליפת עלַא ןעשטעווקסיוא לָאז'מ ןעוו זַא סייוו ךיא --- טָאג וצ

 זיא סָאד ,דלעג -- ןײגסױרַא טעװ ,ריד יב טעב לארשי קלָאפ סָאד

 רַאפ דלעג סָאד ןעשטעווקסיוא רעבָא ןעמ לָאז .טעבעג רקיע רעייז

 םישעמ ,תווצמ ,הרות ןײגסױרַא טעװ ,ןעטעב ןעדיא ןעקעווצ עכלעוו

 ןעכַאמ הנותח -- ? דלעג דיא ַא ףרַאד סָאװ וצ ךילטעגייא לייוו ,םיבוט

 ,הרות ןב ַא םעדייא ןַא טסעק ןעבעג ,םכח'-דימלת ַא וצ רעטכָאט ןייז

 ,הרות סטָאג ייז ןענרעל וצ רעדניק ענייז רַאפ דמלמ ןעטוג ַא ןעגניד

 סָאװ ,הנהכו הנהכ ,תודיסח ןענרעל ן'יבר ַא וצ ןערָאפ וצ תואצוה

 ...דלעג גיטיונ רהעז זיא ךיז טהעטשרַאפ ,ןעכַאז עלַא יד ףיוא

 ,דניק ַא ןעוועג זיא קחצי לארשי 'ר ,יבד רערעדנַאסקעלַא רעד ןעוו
 טָאה .טנַאה ןיא רודיס ַא טימ ךיז ןעגָארטמורַא גידנעטש רע טגעלפ
 : טגערפעג לָאמנייא םהיא ןעמ

 ןייד רעדָא ,יבֹר ןייד ,ןענעװַאד טנרעלעגסיוא ךיד טָאה רעוװ ---
 | | ?עטַאט

 -טנעענּפָא קחצי לארשי רעניילק רעד טָאה --- טשינ עדייב ---
 .ןענעװַאד טנרעלעגסיוא ךימ טָאה רודיס רעד --- טרעפ

 סלַא ןערָאװעג טמהירַאב זיא ם"ירה ישודיח רעד יװ םעד ךָאנ
 לָאמנייא .רעג ,טָאטש-טרובעג ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ רע זיא ,,יבר
 םעד טנרעלעג דניק סלַא םהיא טָאה סָאװ דמלמ םעד טכוזַאב רע טָאה
 סלַא םהיא טימ ןעבָאה סָאװ םידמלמ ערעדנַא יד ןעבָאה ."תיב-ףלא,
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 "יא ןוא ,תמוערת םהיא ףיוא טָאהעג םיקסופו ארמג טנרעלעג דניק
 :טגערפעג םהיא טָאה רענ

 "תיב ףלא םעד דובכ טליטעגוצ יבר רעד טָאה סָאװ רַאפ ---

 ערעסערג יד טימ יבר רעד ךיז טמעש סיוא טזייווס יו ,דמלמ
 ? םידמלמ

 טרעפטנעעגּפָא ם"ירה ישודיח רעד ייז טָאה --- הלילחו סח ---
 רעבָא ךיא ןיב דמלמ יקדרד םעד .בושח עלַא רהיא טייז רימ ייב ---
 טנרעלעג רימ טימ טָאה רהיא לייוו ,ןעבעגוצּפָא דובכ רהעמ בייוחמ
 רעד ןוא ױזַא טגָאז אנת רעד ,םיצוריתו תוישק ,םיקסוּפ ןוא ארמג
 תרות טנרעלעג ךימ טָאה רעבָא דמלמ יקדרד רעד ,ױזַא טגָאז אנת
 -ּפָא טינ ןעק רענייק סָאװ הרות .,םיצורית ןהָא ןוא תוישק ןהֶא ,תמא
 -רַאפ טנייה זיב רימ ייב זיא סָאד סָאװ ,"תיב-ףלא, --- ןעגערפ
 ךובכ ןעלייטוצוצ רעכיג םהיא םורַאד בייוחמ ךָאד ךיא ןיב ,ןעבילב
 ,םידמלמ ארמג עניימ ,ךייא יו

 ךינעה 'ר טָאה -- "רשבב אלא החמש ןיא,; ל"זח רמאמ םעד
 ,םיפרשו םיכאלמ המכ טָאה לוכיבכ םגה --- טשטייטעג רדנסכלאמ
 -נופ ,םהיא ןעביול ןוא ןעניד ןיא ךילרעחפיואמוא ןעטלַאה סָאװ םינפואו
 אלא תודבע רעייז ןופ החמש ןייק טינ עלַא ןופ לוכיבכ טָאה ןעגעווטסעד
 .ןעשנעמ ןופ --- םדו רשבמ

 ןענעװַאד םייב הנווכ עגיצנייא ןוא רקיע רעד --- 'ד לֹא ןנחתאו
 ,(רענשטנעל ל"מר) ,'ד לֹא ןייז ףרַאד

 ןעגעקטנַא זָאלטרעװ ןוא גיטשינ ןענייז הזה םלועה יגונעת עלַא

 .(רעווישטידרעב) .ארובה-תדובע ןופ גונעת םעד

 -'תמא ובל קמועמ טָאה ,לארשי תבהא סיורג טציזַאב סָאװ דיא ַא
 'פ) ,םשח תדובע ןיא הגרדמ עטסכעה יד סָאד-טָא זיא ,ןעדיא ביל גיד
 ,(רעילָאּפָארטסָא ןושמש

 טָאה סָאװ רעד .סנייא עדייב ןענייז לארשי תבהא ןוא 'ד תבהא

 ןיא תובהא ייוצ עגיזָאד יד .קלָאפ ןייז ביל ךיוא טָאה ת"ישה ביל

 ,הליפתה רדס ןיא ןעוועג ךמוס הלודגה תסנכ ישנַא יד ןעבָאה םענייא

 ,"דחא; ליפיו טפערטַאב "הבהא; -- הבהאב לארשי ומעב רחובה

 .(לארשי בהוא)
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 טָאג -- "החמשב 'ד תא ודבע, .הדמ עטכעלש ַא זיא ןענייוו

 תמחמ ןזיא ןייועג סָאד ןעװ רָאנ .החמש טימ ןעניד ןעמ ףרַאדַאב

 ,((ט"שעב) ,הבוטו ההובג הדמ ַא סָאד זיא ,החמש

 בלבו תמאב טגָאזמ ןעו ,טוג ןענייז תושקבו תוניחת ,םילהת
 תוניחת רעבָא טגָאז'מ ןעוו .ןעטַאט ן'רַאפ טנייוו סָאװ דניק ַא יוװ ,םלש
 לבלבמ הבשחמ עגיזָאד יד זיא ,ןענייוו וצ ןעגָאז ן'תעב טכַארט'מ ןוא
 תומילשבו םלש בלב טינ ןיוש ןענייז תושקבו תוניחת יד ןוא תעד םעד
 ,(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) .תיתמא

 הלפת יו לבוקמו בושח רהעמ ע"שבר ן'רַאפ זיא החמשב הלפת

 (ט"שעב) .היכבו תובצע ךותמ

 ,טייקגיטשינ ןיימ ?יפרעד ךיא ןעוו -- היהת לכל רפעכ ישפנו
 -עפע וצ ךיא ליפ ,ךתרותב יבל חתּפ טלָאמעד טשרע ,טייקשידרע ןיימ
 ךינעה 'ר) .םלוע לש ונובר ץן'רַאפ ןייז וצ ללּפתמ ליומ ןיימ ןענ
 ,(רדנסכלאמ

 ןיא ןענעװַאד וצ ןעמוקעגסיוא לָאמַא זיא רעווישטידרעב םעד
 רע טָאה ןעוװעג זיא הלפתה ךרד ןייז יו ,שרדמ-תיב רעװָאקלָאשז
 טָאה ןענעװַאד ןכָאנ .המיא ןוא תובהלתה סיורג טימ ןעוועג ללּפתמ
 ַא טימ טגָאזעג שיבא םהרבא 'ר ברה ןואג רעגיטרָאד רעד םהיא
 : לעכיימש

 טמוק ןענעװַאד גידרעייפ רעייא טיול ,יבר רעווישטידרעב ---
 ,טשינ רָאג ןעװַאד ךיא זַא סיוא

 רע זַא ,ןילבולמ יבר ןרַאפ טגָאלקעג לָאמַא ךיז טָאה דיסח ַא
 רצי םעד ןייז וצ רבוג םירדגו םיגייס יילרע'לכ טריציטקַארּפ ןיוש טָאה
 טינ לָאז רע גָאט ןייא ןייק רעביארָאפ טינ ךָאנ זיא םויה דע ןוא ערה
 .אטח ןייק ןעגנַאגַאב ןעבָאה

 ךָאנ וטסָאה םירדגו םיגייס עלַא ךָאנ זַא ,ןמיס ַא זיא סָאד ---
 ,הרהטבו השודקב םשה תדובע תלחתה וצ טכיירגעג טינ

 ,(רענשטנעל מ"מר) .ןעמ זומ ןענרעל ,ןעמ ףרַאד ןענעװַאד

 לָאז רע ,ןָאט וצ סָאװ רעקצָאק םעד טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא
 .ןענרעל וצ קשח ןעבָאה
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 ןייק טינ ןעמ טָאה ךַאז עטוג ַאזַא וצ ,טינ העטשרַאפ ךיא ---
 ? קשח

 ךוּפשי 'ד ינפלו .הליפת זיא סָאד -- הנחישי שיא בלב הגאד

 ןענרעל רעטגרָאזרַאפ רעד ךיז טצעז ןענעװַאד ן'כָאנ ביוא ,וחיש

 ןיא ץַאלּפ סָאד טמענרַאפ החמש ןוא הגאד יד סיוא םהיא ןופ טּפעװ

 .(רעצישזדָאמ לארשי 'ר) .ץרַאה ןייז

 טינ ןענייז ןענעװַאד םייב לָאמַא טכַאמ שנעמ ַא סָאװ ,תועונת

 גינייוועניא ןייז ךיוא ןעק תובהלתה --- .תובהלתה ןופ ןמיס ַא אקווד

 .ןעסיורדניא ןהעזנָא לָאז ןעמ סָאװ סעיצָאמע ןופ גיטנעק טינ רָאג ןוא

 ןיא ךיז טקנירט שנעמ רעד זַא ,ןמיס ַא ןענייז ןענעװַאד םייב תועונת

 טימ ,ףוג ןעצנַאג ן'טימ םורָאד רע טײברַא ,תורז תובשחמ ןופ םי ַא

 ןעמיוושאוצ ןענעק לָאז רע ידכ ,ןעװעטַארוצסױרַא ייז ןופ ךיז תוחכ עלַא

 ,(ט"שצעב) ,הבשחמ רענייר רעד ןופ גערב םוצ

 אפוג ךיז ןיא ןעקוקנײרַא -- הטמל ויניע ןתיש ךירצ ללּפתמה

 החמשב ןייז הלפת ןייז טעו םעד ךרוד ,תולפש ענעגייא יד ןהעז ןוא

 ,(רעצישזדָאמ לארשי 'ר) .ןעלמיה עכיוה יד ןיא ןעכיירגרעד טעוװ ןוא

 יד רעטנוא זַא ,ןעדיא יד טנרעלעג טָאה השמ --- 'ד לא ןנחתאו

 טינ ךיז ייז ןעלָאז ,ןעלפייווצרַאפ טינ ייז ןעלָאז ןעדנעטשמוא עטסגרע

 ,(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) .טָאג וצ ןעטעב רָאנ ןייז שאיימ

 ענייז טימ טכַאמ רע ןוא רעסַאװ ןיא ךיז טקנירט שנעמ ַא ןעוו

 טעװ ,ןעװעטַאר וצ ךיז תויווה ןוא תועונת יילרע'לכ םינּפ ןוא טנעה

 ןופ ןעכַאל טינ ןעמ רָאט ױזַא ? ן'קזוח'ּפָא רעדָא ןעכַאל םהיא ןופ רעוו

  ףשיוו ,הלפתה תעשב תויוה ןוא תועונת טכַאמ רע תעב שנעמ ןייק -

 "רעד ןופ שפנ ןייז ןעװעטַאר וצ טכוז ןענעװַאד םייב שנעמ רעד ךיוא

 ,((ט"שעב) .ןערעוו ןעקנורט

 "ייפג ןיא יוװ ,רענישזיר לארשי 'ר טגערפעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 רעד םהיא טָאה -- שחלב הלפת רעדָא ,םר לוקב ,ןענעװַאד וצ רעכ

 :טרעפטנעעגּפָא רענישזיר

 -ַאד םירשי יד ,םמורתת םירשי יפב :טגָאזעג טָאה ךלמה דוד
 ךרבתת םיקידצ יתפשבו .שחלב ,ליטש ,ליומ ן'טימ --- יפב ןענעוו
 ןעּפיל יד טימ ללּפתמ ןענייז ייז זַא גונעג ןיא םיקידצ יד ---
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 טימ ןענעװַאד ייז זַא גונעג זיא םידיסח -- םמורתת םידיסח ןושלבו

 זַא גונעג ןיא םישודק יד -- שדקתת םישודק ברקבו ,גנוצ רעד

 .גיגייוועניא ךיז ןיא ללּפתמ ןענייז יז

 ,טעװַאהרַאפ ןוא טגָאירַאפ גָאט ןעצנַאג םעד זיא סָאװ דיא רעד
 טמוק'ס זַא רָאנ ,םלוע ארוב ַא ָאד זיא סע זַא טעמכ טסעגרַאפ רע זַא
 ןופ ןוא ןענעװַאד לעקניו ַא ןיא ךיז רע טלעטש ,החנמ תלפת ןמז
 רעגידנעטש ןייז ףיוא ץפיז .ַא סױרַא ךיז טסייר ןעצרַאה ןעטספיט
 עלַא ךרוד טלַאּפש ץפיז רעדיטָא --- ןמזה-תודרט ןוא טײקטגָאירַאפ
 ,(ט"שעב) .,דובכה-אסכ םוצ טכיירגרעד ןוא ןעלמיה

 ןעכיירגרעד ןעק סָאװ ףַארגעלעט ַא ליומ ןייז ןיא טָאה דיא רעדעי

 .(רענילַאטס רשֶא 'ד) .םינוילעה תומלוע יד

 ןעביוא ךיור רעד רָאנ טהעג ,טנערב סָאװ ץלָאה םעד ןופ יװ ױזַא
 טרעװ סָאװ ןעטנוא ןעביילב ,ןעליוק יד ,ןעלייט עבָארג יד ןיא ףױרַא
 ,םיללּפתמ יד ןופ תונווכ יד רָאנ ףױרַא ןעביוא ןעהעג ױזַא ,שַא יז ןופ
 . תויתוא יד רעבָא .הלפתה רקיע רעד ןוא תוימינּפ יד ןענייז ייז לייוו
 יװ ,ןעטנוא ןעביילב ,הליפת רעד ןופ תוינוציח יד ןענייז יז סָאװ
 .(רעוועלעל דוד 'ר) ,ץלָאה ןופ ׁשַא

 .ץרַאה ן'טימ קובד ןייז לָאז רוביד רעד זַא ,זיא הלפתה רקיע
 | : .(רעװַאלצַארב ןמחנ ')

 שנעמ ַא ןעװ .הלפת טניימ החיש -- הנחישי שיא בלב הגאד
 ןעמ ןעק ןענעװַאד ןיא לייו ,ןענעװַאדסיוא ךיז רע לָאז ,תוגאד טָאה
 'ר) .ףרַאדַאב ןעמ סָאװ ןוא הע טוט סע סָאװ ץלַא ןעדערסיוא ךיז

 ,(רענילרַאק ןרהא

 ןייז יו ,רעווישטידרעב רעד טָאה ,ןעגרָאמהירפ ַא ןיא לָאמנייא
 יד טלעפרַאפ ,םר לוקב רחשה תוכרב גידנעגָאז ןעוועג זיא רעגייטש
 םלוע םייב לודג אלּפ ַא ןעוועג סָאד זיא ."יוג ינשע אלש; הכרב
 ;םַאוקרעמפיא טכַאמעג ףיורעד םהיא טָאה רענייא ןוא םיללּפתמ
 :טרעפטנעעגּפָא ױזַא רעוװישטידרַאב רעד םהיא טָאה

 ןעביוהעגנָא ןוא טעב ןופ ןענַאטשעגפיוא טנייה ןיב ךיא ןעוו ---
 "יד'לפש ךיז טלהיפרעד םיצולּפ ךיא בָאה ,ןענעװַאד םוצ תונכה ןעכַאמ
 : טינ ןפוא-ןיאב בָאה ןוא טלעוו רעד ףיוא שנעמ רעטסגרע רעד יוװ רעג
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 ,תובצע ןיא ןעקנוזרַאפ ,רעטלעפייווצרַאפ ַא ,החמשב ןענעװַאד טנעקעג

 טכוזעג ,בוטש ן'רעביא טהערדעגמורַא קירוצ ןוא ןיה ךיז ךיא בָאה

 "ומרעד ךימ לָאז סָאװ ,הבוט הדוקנ ַא ,הבוט הדמ ַא ,הוצמ ַא ךיז ייב

 -געלעטשּפָא ,החמשב ןענעװַאד ךיז ןעלעטש וצ ןרעטנומפיוא ,ןעגיט

 ַא ןהעגייברַאפ ןהעזרעד ךיא בָאה ,רעטסנעפ םייב ךיז עלייוו ַא גיד

 רימ ןעשיוצ שרפה ןעסיורג םעד טלהיפרעד ףכית ךיא בָאה .יוג

 ןופ זַא ,דיירפ ַאזַא ,החמש ַאזַא ןעלַאפַאב ךימ זיא'ס ןוא יוג םעד ןוא

 יד טכַאמעג ,לוק ן'פיוא ךיוה ךיא בָאה ,סָאטַאּפ ןוא תובהלתה סיוױג

 ,הכרב יד טלעפרַאפ טציא ךיא בָאה םורַאד --- ?יוג ינשע אלש, הכרב

 טינ ןיא סָאװ הלפת יד וליפא -- הפ לכ תלפת עמוש התא יכ
 ,(רענשטנעל ל"מר) .טָאג וצ ךיוא טרעה --- ליומ זיולב יוװ רהעמ

 ךָאד זיא ,הלפת הניא לארשי יעשוּפ תולפתמ הב ןיאש הלפת לכ

 ןעמ זומ ,הלפת ַא ןייז לָאז הלפת יד ידכ -- השק ל"זח רמאמ רעד

 הלפת ןייק הלפת יד ויא ,ואל םאו ,לארשייעשוּפ ַא ןייז ףרצמ אקווד

 ? טיג

 רעסַאנ ַא ןעק ןיילַא .םיֹוב ןעסַאנ ַא וצ ,המוד רבדה המל ---

 ךיוא טנערב ,רעמיוב ענעקורט ןיינ טימ ןעמַאזצ ,ןענערב טינ םיוב

 ןוא גנורעטסייגַאב רעייז טימ זַא ,ל"זח יד ןעניימ סָאד .רעסַאנ רעד

 לָאז ,לארשי-עשוּפ ַא ררועמ ןענייז ןוא ןָא ךיוא ייז ןעדניצ ,זַאטסקע

 טסייה הלפת ַאזַא -- תוקיבד ןוא הנווכב ןענעװַאד ייז יו ךיילג

 םעד טינ טָאה ,בלה קמועמ טינ טמוק סָאװ הלפת ַא ןעגעגַאד ,הלפת

 ַאזַא -- ןענעװַאד-טימ לָאז לארשי-עשופ ַא ךיוא זַא ןעדניצוצנָא חכ

 ,((ט"שעב) .טשינ הלפת ןייק זיא הלפת

 -עווטסעד ןופ ,טיונ ַא ןיא ךיז טניפעג ,ךרצנ ַא זיא שגעמ ַא ןעוו
 השקב ןייז הבשחמ רעד ןיא טינ רע טָאה ,ללּפתמ זיא רע ןעוו ןעג
 ,(תמא תפש) .הלפת ע'תמא זיא הלפת ַאזַא --- םוקמ לש וחבש רָאנ

 יבר רעד טוט סָאװ --- רעזנַאצ םייח 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה'מ

 ? ןענעווַאד ן' רַאפ
 ,ךיא ןעװַאד ןענעװַאד ן'רַאפ --- 4 סָאװ טסייה סָאװ ---

 ,טייצ רענעי ןיא "איהה תעב , ,ע"שבר םייב טעב ךיא -- ןנחתאו .

 'ה/ ןעיירשסיוא ןענעק וצ ןעבעל ןיימ ןופ עגר רעטצעל רעד ןיא

 .(רעקצָאק) ,"םיהלא
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 ןעגעוו ןעדער רָאנ לָאז ךיא ,טָאג ייב טעב ךיא -- 'ד לֹא ןנחתאו
 םוצ ,ןמז ןעגיטציא םוצ ,"איהה תעב, תוכייש ַא ןעבָאה סָאװ ןעכַאז
 לייו ,ןעגרָאמ ןופ ןעכַאז ןעגעװ ןעדער טשינ לָאז ךיא ןוא טנייה
 טינ לָאמַא ןעלָאז דייר עניימ ,ןהעשעג טעװ ןעגרָאמ סָאװ טסייוו רעוו
 ,(רעװעסָאס ל"מר .םילטב םירבד ןייק ןייז

 ןַא רַאפ ןעדער טסהעג וד רעדייא --- איהה תעב 'ד לֹא ןנחתאו
 םלוע ןעשיווצ זיא סָאװ סטכעלש סָאד זַא ,ןעטעב טָאג וטסלָאז םלֹוע
 וצ הדע רעד ןעשיווצ ץַאלּפ ןייז לָאזס ידכ ןערעוו טקירדרעטנוא לָאז
 ,רעװַאלצַארב ןמחג 'ר) .דייר ענייד ןעמענרַאפ

 (הכ .ג) הבוטה ץראה הא האראו אנ הרבעא

 ןיא ןהעגניירַא טצוװ רע ,"הרבעא/, זַא ךיז טהעטשרַאפ ,יאדווא ---
 ?ןהעז ךָאד סע רע טעװ "האראוע דנַאל

 טרעשַאב זיא םהיא ביוא זַא טָאג וצ ןעוועג ללּפתמ טָאה השמ ---
 ןוא םילגרמ יד יוװ ןערעוו לשכנ טשינ רע לָאז דנַאל ןיא ןעמוקוצניײרַא
 דעד ןֹופ דנַאל סָאד -- ?"הבוטה ץרָאה תא;ק ןהעז וצ ןייז הכוז לָאז רע
 (רעקצָאק) ,טייז רעטוג

 ,רעדנעל ערעדנַא ןופ יװ שרעדנַא זיא לעמיה לארשי-ץרא רעד
 רעבָא רעד ,יוניש םוש ןייק טינ ןהעז שנעמ רעד ןעק תוימשנב שטָאכ
 ןעק ,טייקגילייה רהיא ןיא טביולג ןוא לאושייץרא ןיא טבעל סָאװ
 .(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) .ןעלמיה יד ןופ שרפה םעד ןהעז

 וכ .ג) ילאירבד ףסות-לא ךל בר ילא יד רמאיו

 ןערָאװשעג טסָאה וד תמא ,ע"שבר םוצ ט'הנעט'עג טָאה השמ

 ןעמ ןעק העובש ַא רעבָא ,לארשייץרא ןיא ןעמוקניירַא טינ לָאז ךיא
 סָאװ ןעוועג העובש ריתמ ןיילַא רימ ךָאד וטסָאה טָא .ןייז ריתמ ךָאד
 ןייק ןערעקקירוצ טינ ךיז רהחעמ ,ורתי ינתחל ןערָאװשעג בָאה ךיא
 ,םירצמ

 ריד בָאה ךיא -- טרעפטנעענּפָא ת"ישה םהיא טָאה ,תמא ---

 רעבָא ,יבר ןייד ןיב ךיא ,"ךל בר; לייוו ןעוועג העובש ריתמ עקַאט

 ףסות לַא -- השמ רעבירעד .ןייז העובש ריתמ רימ ןעק רעוװ ,רימ

 ,(רעזלעב םולש 'ר) ...הזח רבדכ דוע ילא רבד
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 (.ד .ד) םויה םכלוכ םייח םכיהלא 'דב םיקבדה םתאו

 תיציצ תשרּפ ןעגידנערַאפ םייב זַא ןעגנורדעג זיא קוסּפ םעד ןופ

 "הנומאו; "ביציו; ןופ תמא ןייז ףרצמ ןעמ ףרַאד עמש-תאירק ןיא

 ,םכיהלא 'ד ינא וצ

 טעוװ רהיא זַא "םיקבדה, ,"תמא; ןעכַאמ "םתא , תויתוא יד ---

 ךרוד רהיא טעװ ,"םויה םכלכ םייחק --- "םכיהלא 'ד,ב ןעטפעהַאב

 רמואה; ,טגָאז שרדמ רעד יװ ,םינשו םימי תוכירא וצ ןייז הכוז םעד
 רשא 'ר) ."ויתונשו וימי ול ןיכיראמ ,קספה ילב תמא םכיהלא 'ד

 .(ץיוורוה

 ןעטלָאה דימת טעװ רהיא זַא ."תמאק תויתוא יד ןעכַאמ --- םתאו
 .טָאג וצ טפעהַאב ןייז רהיא טעװ -- "'דב םיקבדה, תמא םייב ךיז
 ,(םירפא הנחמ לגד)

 (.ח .ד) םיקידצ םיטּפשמו םיקח ול רשא לודג יוג ימו
 ךיוא ןענייז ױזַא ,םעט אלב םיקוח ןַארַאפ ןענייז סע יװ ױזַא

 ,םעט אלב קח תניחבב זיא תוגהנתה עצנַאג רעייז סָאװ םיקידצ ָאד

 .(רענישזיר לארשי 'ר)

 (.אי .ד) םימשה בל דע שאב רעב רההו

 ,"םימשה בל דע; ,רעייפ ַאזַא טימ טנערבעג טָאה גרַאב רעד
 ,(ם"ירה ישודיח) .ץרַאה שילמיה ַא לארשי ינב יד טכַאמעג טָאה רע זיב

 (א .ד) םכיתשפנל דאמ םתרמשנו

 טינ ,יניס גרַאב ן'פיוא הרות-ןתמ תעשב טָאה ,לוכיבכ יװ ױזַא
 ןיא יו טלַאטשעג ןיא ןעמוקעג זיא רע ןוא גהנמ םעד ןעוועג הנשמ
 ןייק ָאטינ זיא לעמיה ןיא לייוו ,"הנומת לכ םתיאר אל יכ; לעמיה
 םעד ןעכַאמ לטבמ טינ ןוא ןייז הנשמ טינ שנעמ ַא רָאט ױזַא ,הנומת
 םענעגייא ןופ ןעבעל ןוא טנוזעג סָאד ןעטיהוצּפָא הזה םלועה גהנמ
 ,(רמתיא תרמשמ) .שפנ

 ןיא שפנה תרימש רקיע רעד -- םכיתושפנל דאמ םתרמשנו

 .(ץיוורוח רשָא 'ר) .חור לפש יוה דואמ דואמ
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 ,טשינ רָאג רַאפ תמאב ךיז טלַאה ןעמ זַא ,טסייה תולפש ע'תמא
 טָאה ןעמ ןוא טשינ רָאג טגָאמרַאפ ןעמ סָאד ,טהעטשרַאפ ןעמ זַא
 סיורג ךיז סָאװ טימ ָאטשינ רָאג זיא םורַאד ,ןָאטעג טשינ רָאג ךָאנ
 סָאד זיא ,לפש ַא ןייז וצ ךיז טימ ןעטײברַא רָאנ ןעמ ףרַאד ,ןעטלַאה וצ
 רַאפ ךיז טכַארטַאב ןעמ ,ךיז ןופ טלַאה ןעמ זַא'ןמיס ַא ןיוש ןיילַא
 טכוז ןעמ רָאנ ,ןעריצלָאטש וצ סָאװ סעּפע טימ טָאה ןעמ ןוא סעּפע
 טשינ .ןיוש אליממ סָאד ןיא ױזַא ביוא .ןייז וצ ליּפשמ ךיז ,תוצע
 ,(תמא תפש) .תולפיש עגיד'תמא ןייק

 ןייז ןעטיח קרַאטש ףרַאד שנעמ ַא --- םכיתושפנל דאמ םתרמשנו
 ,(ט"שעב) .קנַארק המשנ יד ךיוא זיא קנַארק זיא ףוג רעד ןעוו לייוו ,ףוג

 טימ ףוג םעד טּפָא ןעגינײּפ -- םכיתושפנל דאמ םתרמשנו

 ןופ חמ רעד ידכ ערה רצי ןופ שינעדערוצ ַא זיא םיתינעת ןוא םיפוגס

 ןייז קסוע ןענעק טינ אליממ רע טעוװ ,ןערעוו טכַאװשענּפָא לָאז שנעמ

 .(רעוויישטידרעב) .ךרבתי םשה תדובעב

 "רַאפ טינ ןוא ןייז דמערפ טינ טסלָאז וד --- םלעתת לַא ךרשבמו
 -רעק םענעגייא ןייד ףיוא ,שיילפ ןעגייא ןייד ףיֹוא ןעגיוא יד ןעכַאמ
 ,ןעגינייפ ליפוצ טינ ,ןערעטַאמ ליפוצ טשינ םהיא טסלָאז וד ,רעּפ
 ,(רעצישּפָאר ילתפנ 'ר)

 (זט .ד) לכ תנומת לס9פ םכל םתישעו

 טינ זַא ,המשנ ןוא ןעבעל ךיז ןיא ןעבָאה ףרַאד הוצמ עדעי
 .עקשטעג עטכַאמעג טנַאה ַא טימ יו ,"?לס9, תניחבב הוצמ יד זיא
 ,(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר)

 (גכ .ד) ךיהלא 'ד ךוצ רשא לכ תנומת לסּפ םכל םתישעו

 טינ וטסלָאז ,הוצמ ַא ןיא קסוע טזיב רעדָא ,טסנעװַאד וד ןעוו
 ,טנעה ענייד טימ ןעגנוגעוװַאב עלעיצעּפס רעדָא תועונת ןייק ןעכַאמ
 תמחמ סָאד טסוט וד ןַא ןעניימ ןעלָאז ייז זַא ןעשנעמ ןערַאנוצּפָא
 וטסכַאמ "לכ תנומת לסּפ םכל םתישעו, זיא גנומענַאב ַאזַא .תובהלתה
 ַא ןיא קסוע טזיב ןוא טסנעװַאד וד תעב .הרז הדובע ןַא ךיז רַאפ
 ןוא תועונת ןהָא טושּפ ןוהט סָאד וטספרַאד "ךיהלא 'ה ךוצ רשא , הוצמ

 ,(רעװעסָאס ל"מר) .םימש םשל רקיע רעד ,תובהלתה עטכַאמעגכָאנ
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 .(טכ .ד) תאצמו ךיהלא יד תא םשמ םתשקנו

 וטסעוו -- תאצמו ,טָאג ןעכוז ןוא ןעשרָאפ ץרַאה ןייד ןיא וטסעוו

 (ם"ירה ישודיח) .ןעניפעג טרָאד םהיא

 ןעפור ןוא ןעיירש טסעוו וד זַא -- ךיהלא 'ד תא םשמ םתשקנו

 ריאמ לאיחי 'ר) .ןעפורּפָא ריד וצ ךיז רע טעװ --- תאצמו ,טָאג וצ

 ,(רעצינליגָאמ

 ןוא ןעכוז וטסנָאק ,ץרַאה ןייד ןופ ,טרָאד ןופ --- םשמ םתשקבו

 ןעכוז טוג רָאנ םהיא טסעװ וד ביוא -- ךיחלא 'ד תא ןעניפעג עקַאט

 - ,(םנוב 'ר יבר) .אפוג ריד ייב

 .דל .ד) ךיניעל םירצמבי

 רָאנ טמוק ריד ףיוא סָאװ תורצ ןוא סטכעלש סָאד זיא טּפָא
 תמאב רעבָא ,ריד רַאפ טכעלש זיא סע זַא ךיז טכוד ריד --- "ךיניעל,
 ,(רעשזובישזעמ ךורב 'ר) .ןעגעוו הבוט ןייד רַאפ רָאג סָאד זיא

 (הל .ד) תעדל תארה התא

 'ה תעד ןופ הגרדמ יד ןעמ טכיירגרעד םינפוא ייווצ ךרוד
 עטייוצ יד ןוא לכש ן'טימ ,תעד ךרוד עקַאט הגרדמ עטשרע יד
 ,ודבלמ דוע ןיא -- םיהלאה אוה 'ד יכ הנומא ןעבָאה טֹושּפ ,הגרדמ
 (רעסַאקרעשט לארשי בקעי 'ד)

 ןעמ ,טרעה ןעמ ,טנרעל ןעמ סָאװ הרות ירבד -- 'ד יכ תעדל

 "רעד ןוא ןעשנעמ ם'ניא טּפַאזעגניא טרעוו סָאד ,תורימז תבש טגניז

 ,(ןהכה קודצ 'ר) ,ודבלמ דוע ןיא יכ תעדה תגרדמ וצ טרהיפ

 07 .ד) םויה תעדיו

 טלעװ רעד ףיוא ןעסיוו וצ ָאד ןיא סָאװ ,העידי עגיצנייא יד
 ,(שודקה דוי) .תחתמ ץרָאה לעו לעממ םימשב םיהלאה 'ד יכ זיא

 ךָאד זיא ,תחתמ ץרָאה לעו לעממ םימשב זַא -- םויה תעדיו

 ןוא לעמיה ץוח טרָא רעדנַא ןייק ,גירביא ןעצנַאגניא "דוע ןיא; רעד

 ןַארַאֿפ טינ ךָאד זיא דרע
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 רענייק ,טשינ טסייוו רענייק ,דיא םעד ןעמ טניימ "דוע ןיא; ---
 םימשב םיהלא אוה 'ה; םעד טשינ טפיירגַאב רענייק ןוא ,טשינ טביולג
 ,(רעקצָאק) .דיא רעד יװ -- "תחתמ ץרָאה לעו ,לעממ

 (.ה .ה) םכיניבו יד ןיב דמע יכנא

 ,קידצ ַא ןיב ךיא ,םכח ַא ןיב ךיא --- ךיז ןופ טלַאה סָאװ רעד
 טָאג ןעשיווצ טהעטש שנעמ ַאזַא ,תולעמ רב ַא ,בושח םדָא ןַא ןיב ךיא
 .(רעװעשטָאלז לכימ לאיחי 'ר) .טנייפ םהיא ןעבָאה עדייב --- שנעמ ןוא

 רעד ,םזיאָאגע רעד ,"יכנא, רעד --- םכיניבו 'ד ןיב דמוע יכנא
 רעד ןוא שנעמ ןעשיווצ ּפָא טלייט סָאװ סָאד ,ןעשנעמ ןופ "ךיא;
 לאומש 'ר) ."םכיניבו 'ד ןיב דמוע; רעד זיא סָאד טָא ,טייקכילטעג

 ,(רעווָארוק

 (.אי .ה) אושל ךיהלא 'ה םש תא אשת אל
 ןענַאד ןופ זיא ."תמא, תובית ףוס יד ןעכַאמ "םש תא אשת;

 רָאנ ,אוש תעובש ַא ןערעווש טשינ ןעמ רָאט זיולב טינ זַא ןעגנורדעג
 .(ץיוורוה רשֲא 'ר) .ןערעווש טינ ךיוא ןעמ רָאט ,תמא תעובש ַא וליפא

 (.טי .ה) הלאה םירבדה תא

 ,ןעטייצ עלַא ףיוא גנוקריוו ַא ןעבָאה הרות ןתמ ןופ רעטרעוו יד
 ,"םכלהק לב לא. ןעלמַאזפיונוצ ךיז ןעלעוו ןעדיא ןעוו תורוד עלַא ןוא
 ןיבשויש הרשע , ןעגָאז ל"זח יד יװ .הניכש יד ייז ףיוא ןעור טעוו
 לא 'ד רבדע ןופ שוריפ רעד זיא סָאד ."םהיניב הניכש הרותב ןיקסועו
 תוליהק עלַא ייב ןעבילבעג זיא ת"ישה ןופ רוביד רעד ,"םכלהק לכ
 ,תורוד עֶלַא ןוא ןעטייצ עלַא ןיא ןעניפעג ךיז ןעלעוו ןעדיא ואוו
 ,(תמא תפש)

 ןייז טינ לָאז סע ,"ךיהלא 'ד ךוצ רשאכ;א הז ןפואב רָאנ
 ,(רעווישטידרעב) .הרות ס'טָאג ןעגעג

 ןעשנעמ םעד ןעקעוורעד וצ חכ ןעסיורג ַא טָאה רוביד רעד
 טשינ ץרַאה ןייק טָאה רע זַא ךיז טכוד םהיא סָאװ שנעמ רעד ןליפא
 טעװ תושקבו תוניחתו תוררועתה ירבד ןעדער רע לָאז ,םשה תדובעל
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 ןייז זַא "ורבדב האצי ושפנ; זַא ןערעו טקעדטנע אפוג םהיא רַאפ

 תולגתה זיא אפוג רוביד רעד לייוו --- טָאג וצ ןענייז שפנ ןוא ץרַאה

 (רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) ,בלהו שפנה

 (.אכ .ה) יחו םדאה תא םיהלא רבדי יכ וניאר הזה םויה

 ןעבָאה ייז ."תומנ המל התעו; ןעקָארשעג ךיז ייז ןעבָאה סָאװ רַאפ
 .ןעברָאטשעג טינ ןענייז ןוא טרעהעג ןוא ןהעזעג ךָאד

 טינ יז ןעבָאה יניס גרַאב םוצ ןעמוקעג ןענייז ןעדיא יד זיב --
 ןעביילב ןוא טייקכילטעג יד ןהעז ןענעק לָאז ןעמ ,ןייז גישמ טנעקעג
 ארומ ייז ןעבָאה טרעהעג ןוא ןהעזעג ןעבָאה יז זַא םעד ךָאנ .ןעבעל
 תניחבב זיא סָאװ ,תואג וצ ןעגנערב יײז טעװ סָאד זַא ןעגָארקעג
 ןיילַא ייז ןעבָאה תואג ןופ ןויער םעד ןעבײרטרַאפ וצ ידכבו .התימ
 ןהעזעג ץלַא סָאד ןעבָאה רימ זַא טציא ,"התעוג ךיז ייב טגערפעג
 טָאה ףיורעד .הוואג ילעב ןייז רימ ןענעק "תומנ המל, טרעהעג ןוא
 עלַא זַא -- "יתוא האריל הז םבבל היחו ןתי ימ, :טגָאזעג טָאג יז
 'ר) .תואג ןוא הארי תמחמ ןייז םייקמ ױזַא ןעדיא יד ןעלָאז תוצמ
 .(רעזלעב םולש

 (ד .ו) לארשי עמש

 ,קערש טימ ,המיא ןופ "יתמיאמ; -- עמש תֶא ןירוק יתמיאמ

 -תאירק ןענעייל ןעמ ףרַאד "עמש תא ןירוק, טכרָאֿפ ןוא שינרעטיצ
 ,(לָאּפינַאהמ אשוז 'ר) .עמש

 תאצוי לוק תב םויו םוי לכב זַא ןעדיא טרעה -- לארשי עמש

 .(רעווישטידרעב) .דחא 'ד וניחלא 'ד --- תזרכמו ברוח רהמ

 "עג טָאה רענייא ביוא ,ט"שעב םעד טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 ןעגָאזרעביא לָאמ טייווצ ַא רע געמ יצ הנווכ אלב עמש-תאירק טגָאז

 ? הנווכבי
 רעד ןיא ךַאז ןייק ָאטינ זיא ,תודיסחה ךרד יּפ לע עודיכ --

 ָאז סָאװ תוינוציח תובשחמ וליפא ,טרָאװ טדערעגסױרַא ןייק ןוא טלעוו

 ןעלָאז רימ זַא ,ןכ"םא .םישודקה תוצוצינ ןייק ךיז ןיא ןעבָאה טינ ןעל

 -ייל ,ןעגָאזרעביא לָאמ טייווצ ַא ןעמ ףרַאד הנווכ אלב הלפת זַא ןעגָאז

 טדערעגסױרַא רעדעי ןוא ךַאז רעדעי זַא ,ןויער ןיא ךָאד רימ ןענעק

 ,תוצוצינ עגילייה ָאד ןענייז טרָאװ
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 םעד ףיוא ,רעװָאסירָאּפ םולש ריאמ 'ר טגערפעג לָאמַא טָאה'מ

 "דחא; ,יתבר "ע, 'עמשג שרדמ רעד טגָאז "לארשי עמש; קוסּפ

 לע אלו לארשי לש ןהיתויכז לע דיעמש ."דע, תויתוא --- יתבר "ד,

 ןופ טשּפ רעד ,הבוחל םג דיעמש אוש תעובש ןועמ ץוח .ןתבוח

 .האילּפ עסיורג ַא תמאב זיא שרדמ
 -טנעעגּפָא םולש ריאמ 'ר טָאה --- טושּפ רָאג זיא טשּפ רעד ---

 "זאטח לכלו ןוע לכל דחא דע םוקי אל, קוסּפ םעד ףיוא --- טרעפ

 :שטייט רעד סָאד זיא ,"העובשל אוה םק לבא; :ארמג יד ט'נשרד

 טינ ןעק "דחא; ןוא "עמש; ןופ "דע, רעד -- דחא דע םוקי אל

 ןעוו ,תאטח לכלו ןוע לכל ןעדיא יד ףיוא תודע ןעגָאז ןוא ןייטשפיוא

 ןערעוװש רַאפ רעבָא -- העובשל אוה םק לבא ,ןעגידניז ןעדיא יד

 ,תודע ןעגָאז ןוא ןייטשפיוא "דע; רעד ןעק שלַאפ

 (הל) ךיהלא יד תא תבהאו

 -ַאב ַא ןעבעג סָאד ןעמ ןעק ױזַא יו ןעגערפ םימכח ענרעדָאמ יד

 זיא סָאװ ךַאז ַא עודיכ ךָאד זיא ,ייז ן'הנעט ,עביל ,ןעבָאה וצ ביל לעפ

 ןעמ ןעק ױזַא יו ,ױזַא ביוא ,שנעמ ןופ רוטַאנ רעד ןיא גיגנעהּפָא

 ?ןעבָאה וצ ביל לעפַאב ַא ןעבעג סָאד

 סָאו םעד טימ .ץורית רעד טגיל אישק רעייז ןיא עקַאט ---

 רוטַאנ רעד ןיא עקַאט ןייז סָאד זומ ,תבהאו; ןעליױפַאּב טָאה ת"ישה

 -ָאד םעד ףרַאד ןעמ רָאנ םלוע ארוב םעד ןעבָאה וצ ביל ןעדיא ןופ

 ןופ הוצמ יד זיא סָאד ןוא ןעקעוופיוא ליפעג ןעכילריטַאנ ןעגיז :

 םעד ןעקעוואוצפיוא ידכ תולועּפ עלַא ןָאט טסלָאז וד --- ?תבהאו;

 -- "תבהאו; םעד ןיא טגיל סָאװ ליפעג םענעגרָאברַאפ ךילריטַאנ !

 ,(תמא תפש) .ת"ישה ןעבָאה ביל טסלָאז

 (1 .ו) הלאה םירבדה ויהו

 לע םויה ךוצמ יכנא רשא דייר עגיזָאד יד טשרע םוצ ןעלָאז

 םעד ךָאנ טשרע .טצירקעגנייא טוג ןייז ןעצרַאה ןיא ריד ייב ,ךבבל

 רָאנ םורָאװ .רעדניק ענייד ןענרעל דייר יד וטסלָאז ,ךינבל םתננשו

 ףיט ןענייז סָאװ ןעכַאז -- בלה לא םיסנכנ בלה ןמ םיאצויה םירבד

 "נײרַא ןעטייוצ ַא ןופ ןעצרַאה ןיא ןענעק ,טצירקעגנייא ןעצרַאה ןיא

 .(רעליבָאנרעשט יכדרמ 'ר) .ןעגנירד

 יכנא רשא םירובד עגיזָאד יד ןעלָאז -- הלאה םירבדה ויהו
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 טעװ סע ןעוו ידכ ןעצרַאה ןייד ףיוא טיירג ןעגיל דימת ,םויה ךוצמ
 יז ןעלָאז ןענעפע ךיז טעװ ץרַאה ןייד סָאװ טונימ ַא ןעכַאמ ךיז
 .(רעקצָאק) .ןײרַא ץרַאה ןייד ןיא ןהעגניירַא ךיילג ןענעק

 (ז .ו) ךינבל םתננשו
 ןעװעג לצנתמ ךיז ץרַאה טימ לָאמַא דיסח ַא טָאה ,יבר ---

 ןעלָאז רעדניק עניימ זַא ,טלָאװעג רעייז טלָאװ ךיא --- רעקצָאק ן'רָאפ
 ףענרעל ןענעק

 טָאה --- ןענרעל ןענעק ןעלָאז רעדניק ענייד ,תמאב וטסליוװ ---
 ןעלעוו ,ןײלַא וד רעירפ ןערעל -- טרעפטנעעג רעקצָאק רעד םהיא
 םתננשו, שטייט רעד זיא יֹוזַא .ןענרעלוצּפָא ןעמעוו ןופ ןעבָאה ךיז יז
 ענייד ןעלעוו --- ךינבל ,ןענרעל טסעװ וד זַא --- "םתננשו, ."ךינבל
 .ןענרעל ןענעק ךיוא רעדניק



 בקע

 (בי .ז) בקע היהו
 טירט עטצעל יד ,תובצע זיא "בקע , .החמש ןושל ַא זיא "היחו;

 ,ןערהָאי ערעטלע יד ןיא טמוק שנעמ רעד ןעוו ,ףוס רעד --- ,שנעמ ןופ
 ךיז טהעז ,גיד'הרוחש-הרמ טרעוװ ,תובצע ןיא ןיירַא טפָא רע טלַאפ
 לָאז ,ןועמשת, .םילבה-לבה ןעוועג זיא ןעבעל עצנַאג סָאד זַא םורַא
 החמש ןיא סָאװ ,"תיחו/ םעד וצ ןערעהוצ ךיז רעסעב שנעמ רעד
 עשילַאכנַאלעמ ןופ ךיז ןעשרעהַאב ןעזָאל וצ טינ ,רהזנו ריהז ןייז ןוא
 עטצעל יד וצ ,ףוס םוצ ןערהיפרעד םהיא טצוװ סָאד לייוו ,ןעגנומיטש
 שנעמ ַא ףרַאד ןערהָאי ערעטלע יד ףיוא ,רבק םוצ ,ענייז טירט
 לארשי 'ר) .הבר הבהאבו החמשב טָאג ןעניד ןוא ךיליירפ ,רעטנומ ןייז
 ,(רענישזיר

 -יילפ יד ןעוו וליפַא ךיליירפ ןוא גיטסול ןייז דימת ףרַאד שנעמ ַא
 יװ רעסעב ץלַא זיא ענעגיוצעגפיורא ןַא ,עטכַאמעג ַא זיא טייקכיל
 ,רקש רעטולָאסבַא ןַא יאדווא זיא רעיורט ,תובצע לייוו .הרוחש הרמ
 .(םנוב 'ר יבר)

 ןייז טעווס .החמש ןושל ַא זיא "היהו, --- ןועמשת בקע היהו
 םתרמשו ,םיטּפשמ יד וצ ןערעהוצ ךיז ןעלעוו ןעדיא יד זַא ,החמש ַא
 ,(רעקצָאק) .םתוא םתישעו

 ךיז טעו שנעמ א ביוא (טירט -- בקע) -- ןועמשת בקע היהו

 ןעטיה טָאג טעװ -- 'ד רמשו ,טכַאמ רע סָאװ טירט יד וצ ןערעהוצ

 .(רעוועסָאס ?ל"מר) .ןעגעוו ענייז עלַא

 הדמ רעד וצ טכײרג סָאװ שנעמ רעד -- ןועמשת בקע היהוו

 ,טירט-סופ יד -- "בקע; יװ נירדינ ךיז טלַאה רע זַא ,תווינע ןופ

 -עררַאפ םהיא טרעוו ןוא לארשי תבהא ע'תמא וצ םהיא סָאד טגנערב

245 
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 רשָא 'ר) .תווצמ ג"ירת עלַא ןעוועג םייקמ טלָאװ רע ךיילג טנעכ
 ,(ץיוורוה

 "ומ טעוו רהיא ןייז ךָאד טעוו ףוס רעד -- ןועמשת בקע היהו

 רעכיילג ךָאד זיא ,ןערעהוצוצ ןעגניווצ ךייא טעװ ןעמ ,ןערעהוצ ןעז

 ,(םנוב 'ר יבר) .ןוצר ןעטוג ן'טימ ןערעהוצ דלַאב טלָאז רהיא

 ףרַאד ,טכַאמ שנעמ ַא סָאװ טירט רעדעי --- ןועמשת בקע היהו
 ן'רַאפ זיא ןָאט טהעג רע סָאװ סָאד ביוא ,ןערעהוצ טוג רעירפ ךיז רע
 ל"מר) .ןָאט טינ ןוא ןהעג טינ רעסעב רע לָאז ,טינ ביוא ,ע"שבר
 ,(רעוװעסָאס

 (זי .ז) םשירוהל לכוא הכיא

 זיא ןעניזַאב ייז וטסליוװ ,הלאה םיוגה םיבר ךיז ייב טסכַארט

 (רעווישטידרעב) .םהמ ארית אל -- הצע עטסגיצנייא יד סָאד

 (וכ .ז) ךתיב לא הבעות איבת אלו

 ףיוא רבוע וטזיב ,זיוה ןייד ןיא הוואג-לעב  ַא ןיירַא וטסגנערב

 רע'שוריפב ַא ָאד זיא'ס לייוו "ךתיב לא הבעות איבת אלו; ןופ ואל א

 .(רעווישטידרעב) .בל הבג לכ 'ד תבעות קוסּפ

 (א .ח) םויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה לכ

 ןעדעי ףיוא ,לַארעביא ,דימת ,ןעגרָאמרעביא ,ןעגרָאמ ,טנייה
 : ,(רעקראוו קחצי 'ר) .ךעלעקניוו עלַא ןיא ןוא ץַאלּפ

 (.ג .ח) םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ

 טבעל הסנרּפ טימ טגיטפעשַאב ןייז ןוא ןעסע םעד בילוצ טשינ

 הרות יד ןייז םייקמ לָאז רֶע "'ד יפ אצומ-לכ-לע יכ, .שנעמ רעד

 .(רעװעסָאס ל"מר) .םדָאה היחי ,ארובה ןוצר םעד ןָאט ןוא תווצמו

 דיסח ַא ןעגעו דיגמ רעצינעשזָאק םעד טלהעצרעד לָאמַא טָאה'מ

 לעקיטש ןייק טָאה ,טיונ ןוא תוקחד סיורג ןיא טבעל סָאװ םענייז

 ,הדובעה לעו הרותה לע הלילו םמוי טציז .,ןעסע םוצ טינ טיורב
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 ןוקית ּפָא טכער ,תוצח זיב רע טנרעל בירעמ ךָאנ טפערט טּפָא ץנַאג
 יד ןופ רענייא ףיוא ןעגָאמ ןעגידייל ַא טימ ןעּפָאלש טהעג ,תוצח
 רעלהעצרעד רעד טָאה --- דיסח םעד ןופ רעצ רעד ,קנעב שרדמה:תיב
 וצ סעּפע ןהעז טגנידַאבמוא זומ ןעמ ,רעשל-ןיא זיא -- ןעבעגעגוצ
 .ןעשנעמ םענעדײשַאב ןעליטש םעד רַאפ ןָאט

 -- טרעפטנעעגּפָא דיגמ רעד טָאה --- ,יאדווא ,יאדווא ,ונ --
 לעװ ךיא .ןָאט וצ סעּפע ןהעז שנעמ ןעמורפ םעד רַאפ ןעמ ףרַאד
 טינ ןעפלעה םהיא ליו ךיא .ףליה וצ םהיא ןעמוק ןהעז ףכית
 לייוו ,אנקמ קרַאטש --- אנקמ םהיא ןיב ךיא ,ךופיהל ,תונמחר תמחמ
 ןייק טינ טנעװַאד ,טינ טנרעל סָאװ ןעדיא ַא ףיוא ךיא בָאה תונמחר
 ןעלופ ַא טימ ןעּפָאלש טהעג ,תוצח ןוקית ןייק ןופ טינ טסייוו ,בירעמ
 ףרַאד ןעדיא ַאזַא ףיוא --- רעגעלעג טעבעגסיוא ךייוו ַא ףיוא ןעגָאמ
 ןיילַא ת"ישה רָאנ עקַאט ףרַאד דיא ַאזַא ,ןעבָאה תונמחר עקַאט ןעמ
 ,ףליה וצ ןעמוק

 "ךרותפ ןעבעגקעװַא טשינ טסלָאז וד --- ךרות שפנ תיחל ןתת לַא
 ,(רעילָאּפינַאה אשוז 'ר) .הסנרּפ בילוצ ,שפנ תיח בילוצ הרות ןייד

 .טנָאלקעג ןוא רעב 'ר ן'יבר םוצ ןעמוקעג לָאמַא זיא דיא ַא
 סנרפמ טיורב ןייק ףיוא טינ טנידרַאפ רע זַא ,םהיא רַאפ ךיז
 ,רעדניק יד טימ בייוו סָאד ןייז וצ

 ? הכאלמ ןייד זיא סָאװ ---

 ,רעביירש רעטנעכייצעגסיוא ןַא ,ןובשח-לעב רעטוג ַא ןיב ךיא ---
 .םינינע:טלעוו ןיא תועידי עכעלטנירג בָאה ,תונושל עכילטע דער |

 ! םכח ַא ךָאד וטזיב ? ױזַא ---

 ךיא זַא ,המכח ןיימ ןופ בָאה ךיא סָאװ ,טגָאזעג סנייטש'מ ---
 | ,טיורב ןייק ףיוא טינ ןידרַאפ

 ַאי וטזיב !םחל םימכחל אל ,לודג אלּפ ַא עקַאט זיא סָאד ---
 ,,?טיורב ןייק ףיוא ןענידרַאפ וצ טינ וטסכוז סָאװרַאפ םכח ַאזַא

 טלַאה סָאװ םעד וצ טנָאז ע"שבר רעד -- םחל םימכחל אל

 רַאפ ךיז טסטלַאה ןד ,ױזַא ָאי זיא ס ביוא ,םכח ןעסיורג ַא רַאפ ךיז

 ןעסע ןיילַא ריד םענ ןוא טפַאש'הירב ןייד הברדַא זייווַאב ,םכח ַאזַא

 25: .(רעקצָאק)

 ,רעצירָאק ל'סחניּפ 'ר רַאפ ךיז טגָאלקעג לָאמַא טָאה ןחדב ַא

 ,ןויבא רעסיורג ַא זיא רע זַא
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 ,הסנרּפ ןעבָאה וטסעוװ ,ןחדב סיוא רעוו ---

 ? ןעבָאה טינ ךיוא ןידרַאפ ךיא סָאװ סָאד ךָאד ךיא לע ---

 םדָא לש ויתונוזמ לכ; :ןעגָאז ל"זח יד .תועט ַא טסכַאמ --
 -יה ןיא ןַא ,טינ סָאד טניימ ."הנשה-שארל הנשה-שארמ ול םיבוצק
 ן'כרוד ךשמב לָאז שנעמ ַא ליפיוו טמיטשַאב ךילבעטשכוב טרעוו לעמ
 ןכרוד ןעבָאה לָאז שנעמ ַא האנה ליפיוו רָאנ ,ןענידרַאפ ךכו ךכ רָאי
 .ןעבעל ןייז ןיא רָאי

 ןייד ןופ האנה סיורג טסָאה זַא ,גיטנעק זיא םינּפ ןייד ןופ תויח
 ןייד ןוא ריד רַאפ סָאװ ,גונעת ןעצנַאג םעד וצ וטסמענ ,תונחדב
 ןייד רַאפ טינ טביילב אליממ ,טמיטשַאב רָאי ן'רַאפ זיא החּפשמ
 רעד וצ טיורב לעקיטש ַא ןעסעוצּפָא ןֹופ ןעבָאה וצ האנה ןופ החּפשמ
 יד ןעגנילשרַאפ טינ וטסעװ ,ןחדב סיוא רעװ ,ךיד ךיא הצע .טַאז
 לעמיה ןופ ויא החּפשמ ןייד ןוא ריד רַאפ סָאװ הָאנה ןיא טייצ עצנַאג
 ,הסנרּפ ןעבָאה טסעוװ וד זַא ןהעז טסעוװ וד ןוא רהָאי ןרַאפ טמיטשַאב

 (.ז .ח) ךיהלא יד יכ

 "יבק .םנח תאנש ןוועב ןערָאװעג בורח זיא ינש תיב סָאד תויה

 'דע הבהא ןוא תודחא ןיא ןעטלַאה ךיז ןעלעוו "לארשי תסנכ, יד זַא

 ןיא ןעגנערב קירוצ ייז טָאג טעװ --- "הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיהלא

 ,ןילבולמ יבר) .דנַאל-םייה רעייז

 ןערָאװעג טפיוקרַאפ רהיא טנעז םנח תַאנש ךרוד ,םתרכמנ םנח
 טינ ןוא "ףסכב אלו; .ןערָאװעג בורח זיא שדקמה'יתיב סָאד ןוא
 "ןלאגת; ,הרותה יכרדב ךיז ןערהיפפיוא רעייא ךרוד רָאנ ,דלעג ךרוד

 ,(תודלות) .ןערעוװ טזיילעגסיוא רהיא טעװ ---

 (.ד .ח) הקצב אל ךלגרו ךילעמ התלב אל ךתלמש

 -סוש רעװעשרַאװ יד זַא ,טרעהעג טָאה ם"ירה ישודיח רעד ןעוו
 טימ רע טָאה ,םיררושמ טימ ןזח ַא ןעבָאה ןעליו רעדיינש ןוא רעט

 | : טגָאזעג לעכיימש ַא

 רבדמה'רוד רעד סָאװ רַאפ טרעפטנערַאפ ןיֹוש רימ זיא טציא ---
 טָאה ןוא המודכו ,לעבָאנק ,סעלעביצ ,שיילפ רַאפ הוואת טַאהעג טָאה
 ןיא לייו ,םיררושמ טימ ןוח ַא ןערעה וצ טַאהעג טינ הוואת ןייק
 ,"הקצב אל ךלגרו ךילעמ התלב אל ךתלמש; : הרות יד טנָאז ,רבדמ
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 ךָאד ןיא ןכב ,רעדינש ןוא רעטסוש ןיק ןעװעג טינ ךָאד ןענייז

 ..* םיררושמ טימ ןזח ַא רַאפ הוואת יד ןעבָאה לָאז'ס רעוו ןעוועג טינ

 (' .ח) תכרבו תעבשו תלכאו

 ןענעװַאד סָאד יװ הנווכ ערעסערג ןעבָאה ףרַאד ,ןוזמה-תוכרב
 -ירזעמ רעב 'ר) .אתיירואדמ ןוזמח תכרב ,ןנברדמ זיא הליפת לייוו
 ,(רעשט

 רעקצָאק ןעטלַא ןַא ןעסייהעג לָאמנייא טָאה ,ם"ירה ישודיח רעד
 עלעדנעמ 'ר ןופ טרעהעג טָאה רע סָאװ סעּפע ןעגָאזרעביא דיסח

 | - ,רעקצָאק
 רעד טָאה -- :טגָאועג ױזַא לָאמנייא טָאה רעקצָאק רעד --

 -- :טגָאזעג ,ךיז ןעטכַארטרַאפ עלייוו ַא ךָאנ דיסח רעקצָאק רעטלַא
 םימש-ארי ןייק טינ טרעװ שנעמ ַא סָאװרַאפ לודג אלּפ ַא ןיא סע

 רבדה רקיע רעד ךָאד זיא עודיכ ,ןוזמה תכרב ןופ רשכ םדָא ןַא ןוא
 דיחי ארוב ןיא הנומא יד טיײרּפשרַאפ טָאה וניבָא-םָהרבא יװ ,ןעוועג
 טלָאװעג ןעבָאה ןוא ןעסעגענּפָא םיא ייב ןעבָאה ןעשנעמ יו םעד ךָאנ
 ,סנייז טינ זיא ןעסע סָאד זַא טגייצרעביא ייז רע טָאה ,ןעקנַאדַאב םיא
 טכַארבעג םהרבא יײז טָאה םורַא ױזַא ,םלוע ארוב ןופ טמוק רָאנ
 ןעמ טגירק ןעסע ן'כָאנ ןעשנעב ןופ זַא אצמנ .הניכשה יפנכ תחת
 | | ,םימש-תארי

 -- ןעבעגעגוצ ם"ירה ישודיח רעד טָאה -- אלּפ ַא עקַאט ---

 ןערעװ ןעשנעמ סָאװ רַאפ ,אלּפ רערעסערג ַא ךָאנ רעבָא זיא רימ

 רע'שוריפב ַא ךָאד זיא סע .ןעסע םעד תעב ףכית םימש-יארי ןייק טינ

 ןוא סקָא ןַא ביוא -- "וילעב סובא רֹומחו והנוק רוש עדי; ,קוספ

 ךָאד ףרַאד ,הליכא רעד תעב תיבה'לעב םעד ןענעקרעד לעזייא ןַא

 ַא ןיא סָאװ תיבה-לעב םעד ןענעקרעד יאדוװַא ןוא יאדװַא שנעמ ַא

 .ויתוירב לכל ןוזמ ןיכמו ,רשב לכל םחל ןתונ

  תכרב וצ סָאװ רַאפ : םנוב 'ד יבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה'מ

 ןעביז ןופ רעגינייו טינ ןעבָאה ןעמ זומ ,ןינמ ַא ןייז לָאז סע ןוזמה

 טימ ןענעװַאד וצ ןוא ןעסע םוצ ןעשַאוועג ןעבָאה ךיז ןעלָאז ןעשנעמ

 ןענעװַאד ןעלָאז ןעשנעמ סקעז גונעג זיא ןינמ ַא

 דיא ןייא טימ ע"שבר רעד ךיז טנעגונַאב ןענעװַאד םייב ---
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 ךָאנ זַא ,ע"שבר רעד ליו ,רעבָא ןעסע םייב .ןינמ םוצ רעגינייוו

 ןערעוו טַאז ןוא ןעסע לָאז דיא ַא

 תלכא םאו, --- תובית ישאר יד ןעכַאמ "תכרבו תעבשו תלכאו;

 ,רמאתוע .ףכית וילע ךרב תלכָאש םוקמבוע ."ךרבת םחל תיוכ

 ,((רעשטירזעמ רעב 'ר) .!וליחתת רשאכ יתובר תושרב

 ןעשנעב טסעװ וד סָאװ הכרב יד ןופ --- "תכרבו תעבשו תלכאו;
 .(רענילרַאק ןרהא 'ר) .ןערעוו טַאז וטסלָאז

 ייב טרעוו סָאװרַאפ ,רעװָאקישז רזעילַא 'ר טגערפעג לָאמַא טָאה'מ
 טינ טרעװ סע ןוא "יערז תאו יתיב תאו יתוא, טנָאמרעד ןוזמה תכרב
 ,םעדייא ןייק טנָאמרעד

 ןעגָאז סָאװ יד טניימ סָאד ,"יל, --- ?ילא רשא לכ תאו יתוא ---
 ,םעדייא ןַא ןעמ טניימ --- "יל תשדוקמ תא ירה, ,רעטכעט יד וצ

 (.בי .ח) תבשיו הנבת םיבט םיתבו תעבשו לכאת ןּפ
 ט'הנעט'עג רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר טָאה --- םלוע לש ונובר

 ,תובוט תוריזג ןעדיא יד ףיוא ןייז רזוג טסליװ וד ביוא --- טָאג וצ
 םיתבוא .חוירב הסנרפ -- "תעבשו לכאת, ןעבעג דיא ןעדעי וטסלָאז
 "ןוברי ךנאצו ךרקבוא .לבעמ ענייש טימ הריד ענייש ַא ,"הנבת םיבוט
 רע -- "ךל הברי בהזו ףסכו, .ןעסּפעש טימ ךעל'המהב עכעלטע ---
 "הברי ךל רשא לכוא .ןעדלוג טנעזיוט עכילטע ןעגָאמרַאפ ךיוא לָאז
 ױזַא רָאנ "ךבבל םרוא .רשיה ךרדב רעדניק יד ןייז וצ לדגמ ידכ ---
 "ךיהלא 'ד תֹא תחכשו, .תעדה תבחרה ןעבָאה דיא ַא ןעק םורַא
 :טסייה סָאד ,חיכש ןייז טעװ דיא ןעדעי ייב ןוא (אחיכש ןושל) חכשו
 'ד יתיושע םעד ןייז םייקמ טעװ רע ןוא ע"שבר רעד ,גיטרַאװנעגעג
 ..."דימת ידגנל

 (זי .ח) הזה ליחה תא יל השע ידי םצעו יחכ

 ע"שבר םעד ןעגידלושַאב וצ ןַאמירָא ןרַאפ זיא'ס יװ גנירג יױזַא
 ןייז זַא ןעבעגוצוצ רשוע ןרַאפ זיא רעווש ױזַא טקנוּפ ,תוינע ןייז ןיא
 ,טייקגיאעפ ןוא המכח ןייז ןופ --- ודי םצעו וחוכמ טינ זיא תורישע
 ,(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .טָאג ןופ רָאנ
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 (טי .ח) ךיחלא 'ה תא חכשת חכש-םא היהו

 טעוװ החמש ַא רַאפ סָאװ ,החמש ןושל ַא עודיכ ךָאד זיא ,"היהו, |

 ? ךיהלא 'ד תא חכשת חכש םא ןייז סע

 ליוו ,טגידניז רענייא .הריבע ירבוע תוניחב ייווצ ןַארַאֿפ ---

 ,ןייז רבוג טשינ םהיא ןעק רע ןוא סיורג םהיא ייב זיא ערה רצי רעד

 וצ ,סיעכהל טשינ טגידניז רע לייו ,סיורג ױזַא טינ זיא שנוע  ןייז

 ערעדנַא .הוואת ןייז ןעגיטעז וצ רָאנ ,ע"שבר םעד ןענערָאצרעד

 הרות ס'טָאג ןופ ןעטעּפשוצּפָא ,הנווכב ןעגידניז רעבָא הריבע ירבוע

 ןעיירפ ייז .ןעטָאבעג עכילטעג יד ןיא ןייז וצ דרומ ךילטנעפע ןוא

 קוסּפ רעד טנָאז יז ףיוא .ע"שבר םעד ןענערָאצרעד ייז ןעוו ךיז

 ןעסעגרַאפ טָאה רהיא סָאװ ןעיירפ ךיז טעו רהיא ביוא --- "היהו,

 .שזעמ ךורב 'ר) .ןודבאת דבא יכ םויה םכב "יתודעה , -- טָאג ןיא

 | . .(רעשזוב

 "היהוק םעד ןעסעגרַאפ טסעוו וד ביוא .החמש ןושל ַא זיא "היהו;

 טעװ ,"ךיהלא 'ד תא חכשת; ,תובצע טימ ןהעגמורַא טסעוװ ,החמש יד

 'ר) .טָאג ןייד ןיא ןעסעגרַאֿפ טסלָאז וד ןעריפרעד תובצע סָאד ךיד

 .((רענישזיר לארשי

 (ז .ט) יד םע םתייה םירממ

 סע .ךילדנעטשרַאפמוא "'ד םעק קורדסיוא רעד זיא גולפ ןיא

 ?"'+ דננכ , ןהעטש טפרַאדַאב טָאה

 ,תילט ןעדמערפ ַא ןיא ךיז ןעלקיוו סָאװ ןעשנעמ ןַארַאפ ---
 רדסכ ןעטלַאה ,םימש יאריו םימכח ידימלת רַאפ גידנערידנעטערפ

 "ייז ייז ,עדווירק ס'טָאג ןָא טשרמולכמ ךיז ןעמענ ,ערעדנַא ן'רסומ ןיא

 ,רעבָא ןיז ן'תמא ם'ניא ."תואבצ 'ד תאנק אנקמ, טש'רמולכמ ןענ

 ,רערעטסעל ןוא רעגינעּפשרעדיװ ,ןעברָאדרַאפ ךילרעניא אפוג ייז ןענייז

 ןעגרָאברַאפ .ןעגידיירּפ ןוא ןעדער ייז סָאװ םעד ןופ ןיילַא ןעטעּפש
 ןעגָאז-רסומ רעייז טימ .יבמופב ןעדער ייז סָאװ ךופיהל ךיז יז ןעריפ

 ,דניירפ ןוא םירבח ערעייז ןופ טולב סָאד ןעסיגרַאפ וצ ייז ןעקעװצַאב
 יד ףיוא -- ןעשנעמ רַאפ ךילטנעפע ןייז הזבמ ןוא ןעגירעדינרעד ייז

 רתסב ,םירממ ייז ןענעז ןיילַא .ןעזיוועגנָא השמ טָאה םיעובצ עגיזָאד
 ,טרירענעגעד ןוא רעגינעּפשרעדיװ ייז ןענעז טינ טהעז רענייק ןעוו
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 ס'טָאג ןיא ן'רסומ ןוא ייז ןעדעד -- "'ד םע/ ייז ןענייז ךילטנעפע

 ץיוורוח רׁשֲא 'ר) ,ןעמָאנ

 וניבר הׂשמ ֹוצ טמוק יװ ,ןכתיה -- "'ד םע םתייה םירממ,
 ןעבָאה סָאװ דייר עכלעזַא ,"םדָאה לכמ וינע? ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו
 | ? הוואג ךיז ןיא

 .השמ ןופ תווינע יד גיטנעק רָאג זיא דייר יד ךרוד הברדא --
 זיא ,"'ד דגנ םירממ, ןענייז ןעדיא יד סָאװ סָאד טגָאזעג טָאה השמ
 ךיא לייוו --- "םכתא יתעד םוימ, רָאנ דלוש רעייז טינ ןיטולחל סָאד
 ,(רעזנַאצ םייח 'ר) .גיהנמ רעייז ןיב

 םרבשאו ידי יתש לעמ םכלשאו תוחלה ינשב שפתאו
 (זי .ט) םכיניעל

 תוחול יד ןעכָארבעצ טָאה השמ ןעוו ,טגָאז סָאװ שרדמ ַא ןַארַאפ
 -רַאפ ,תוחול יד ןופ ןעגױלפעגסױרַא תויתוא עלַא ןענייז םינושארה
 ,"ושדקל תבשה םוי תא רוכז, רוביד רעד רעבָא זיא ןעבילב

 תוחול ינשוא :תבש לש תירחש תלפת ןיא רימ ןעגָאז רעבירעד
 תוחול ייווצ יד ןיא --- "תבש תרימש םהב בותכו ודיב דירוה םינבא
 ןיא ןעבירשעג זיא יניס רה ןופ טכַארבעגּפָארַא טָאה וניבר השמ סָאװ
 לי ,םינושארה תוחול יד ןופ ךָאנ תבש תרימש ןופ הוצמ יד ייז
 יד ףיוא ןעבילברַאפ זיא "ושדקל תבשה םוי תא רוכז; רוביד רעד
 ןרהא 'ר) .ןערָאװעג ןעכָארבעצ ןענייז ייז יװ םעד ךָאנ וליפא תוחול
 ,(רערוגידַאס

 םיפיצקמ הואתה תורבקנבו ,הסמבו הרעבתבו
 ,.בכ .ט) יד תא םתייה

 עגידנענערב טימ ע"שבר םעד טסניד וד ןעוו ןליפַא ,"הרעבתבו;

 תרבקבו; ,תונויסנ ךס ַא ןעגנַאגעגכרוד ןיוש טזיב ,"הסמבו, ,תובהלתה
 וטסלָאז ןעגעווטסעדנופ .ןעכָארבעצ תוואת ענייד עלַא טסָאה ,"הוואתה
 ץלַא סָאד ביוא ,םשה-תדובע ןיא םישעמ ענייד ןעכוזרעטנוא טוג ךָאנ
 תאנהו תוינפ ,ןעקעוצ עכילנעזרעּפ בילוצ ןָאטעג טינ לָאמַא וטסָאה
 ענייד ןופ לָאז ע"שבר רעד טָאטשנָא ,ןעשנעמ בילוצ רעדָא ,ומצע
 וטסכַאמ --- "'ד תא םתייה םיפיצקמ; ןעדירפוצ ןייז הדובע ןוא םישעמ
 ,((רעב 'ר יבר) .רעגידנערָאצ טָאג ךָאנ
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 א .י) םינבא תוחול ינש ךל לסּפ
 הדובע ןופ טָאברַאפ םעד ייב ,"ךל לס9פ, טהעטש תוחול יד ייב

 זַא זמרמ זנוא ָאד הרות יד זיא "לספ ךל השעת אל, טהעטש הרז
 ביוא .םימש םשל ןייז ךילסילשסיוא ףרַאד ת"ישה תדובע רקיע רעד
 סָאד ריד ייב זיא ומצע תאנה ןוא ףונה-תאנה ןייד --- "ךל, רעד
 -רַאפ ןייד ,"ךל, רעד ביוא .הרז-הדובע סָאד זיא ,רקיע רעד ,עטשרע
 רעד ןוא ,לפט ַא ןעטייווצ םוצ רעבָא ןענייז תונווכ ענייד ןוא ןעגינעג
 לארשי 'ר) .תוחול יד םעד ןופ טמוק ,םימש םשל ריד ייב זיא רקיע
 ,(רענישזיר

 אי .י) םעה ינפל עסמל ךל םוק

 טעװ רוד רעדעי ןיא זַא ,ן'השמ ןעוועג חיטבמ טָאה ע"שבר רעד

 "רעריפ עשידיא יד ןעצעזטרָאפ טעװ סָאװ ,השמ תניחבב גיהנמ ַא ןייז

 ץראה תא ושרייו ואוביו וצ ןעדיא יד ןעריפרעד טעװ רע זיב טפַאש

 .(רענילרַאק ןרהא 'ר) .םהל תתל םתבאל יתעבשנ רשא

 (.בי .י) ךמעמ לאש ךיהלא 'ד המ לארשי התעו

 דניק ַא יװ טינ ןייז לָאז ארומ ןייד זַא ריד ןופ טגנַאלרַאפ טָאג
 רעטָאפ רעד לייוו ,סיװרָאב ןייג וצ רעטָאפ ן'רַאפ ארומ טָאה סָאװ
 ןעוו זַא ,טהעטשרַאפ סָאװ רענעסקַאװרעד ַא יו רָאנ .ןעגָאלש סע טעוװו
 ן'רַאפ ןייז לָאז ארומ ןייד .ךיז ןעמ טעשטעילַאקעצ סיװרָאב טייג ןעמ
 ארומ יד זיולב טשינ ,המשנ ןייד ןעגנערב ןעק אטח רעד סָאװ ןעדָאש

 . ,(ט"שעב) .ףָארטש רעד רַאפ

 רעד ןיא ןייז דימת טסלָאז וד -- ךמעמ לאוש ךיהלא .'ד המ
 ךיד סָאד טעװ .ךיא ןיב רעװ ןוא ךיא ןיב סָאװ --- "המ, ןופ הניחב

 ,הארי וצ טגנערב הונע --- "ךיקלא 'ד תא האריל םא יכ; ןעגנערב

 .(ץיוורוה רשא 'ר)

 טגנַאלרַאפ "ךמעמ לאש; ,טוט ת"ישה סָאװ -- ךיהלא 'ד המ -

 התא ףַא ,םוחר אוה המ/ ,ןָאט ךיוא סע טסלָאז וד זַא ריד ןופ רע

 .((רעשזובשזעמ ךורב 'ר) ."ןונח התַא ףַא ןונח אוה המ;, ,"םוחר
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 ,ע"שבר רעד ריד ןופ טגנַאלרַאפ סָאװ -- ךמעמ לאש 'ד המ
 טסלָאז -- "תא , ,הארי תניחב רעד וצ ןעכיירגרעד טסלָאז וד ידכ
 -ַאב ןענייז סָאװ ןעקערש םינימה לכ יד רַאפ ןעבָאה ארומ ןייק טינ
 עלַא טסלָאז רָאנ ."ת, זיב "א, ןופ תויתוא ב"כ יד ךרוד ןעּפַאש
 ארומ זױלב --- 'ךיהלא 'ד, ןופ שרוש ןיא ןעּפינקנָא הארי ינימ
 ,(ףסוי בקעי תודלות) .םלוע לש ונובר ן'רַאפ ןעבָאה

 (.חי .י רג בהואו

 - ?רג םעד ביל ױזַא ע"שבר רעד טָאה סָאװ רַאפ

 םחל טימ ךיז טנעגונגַאב רע ,טעומב קּפתסמ ַא זיא רע לייוו ---

 .(רעװעשטָאלז לכימ 'ר) .הלמשו

 (.גי .אי) םכשפנ לכבו

 "עמש תאירק, השרּפ רעטייוצ רעד ןיא סָאװרַאפ םעט רעד

 םיבר ןושלב טדער השרּפ עצנַאג יד לייוו ,"םכדואמ לכבו, טינ טהעטש

 ןיא ןעבעל ענעגייא סָאד יו עגונ זיא םיבר ַא ןופ דלעג סָאד ןוא

 ,(םנוב'ר יבר) ."םכדואמ לכבו; םעד ללוכ ךיוא "םכשפנ לכבו; רעד

 (.די .אי) רטמ !יתתנו

 םייח 'ר) ."חיר , "םעט, "הארמ, תובית ישאר יד ןעכַאמ "רטמ;
 .(רעזנַאצ

 (זט .אי) םירחא םיהלא םתדבעו םתרסו

 ןעדיא ןופ ןוא געוו ןעשידיא ןופ ןערעקּפָא רָאנ רהיא טעװ
 עדמערפ --- "םירחא םיהלא, ןעניד ףוס-לכ"ףוס רהיא טעװ ,"םתדבעו;
 ,(שודקה דֹוי) .תורז הדובע

 זי .אי) הרהמ םתדבאו

 .ןייד ,טייקטלייאעגרעביא ןייד ,טייקכיג ןייד ןערילרַאפ טסלָאז
 -בשוימ ,ןעסַאלעג ,תבשוימ העידב ןעלדנַאה דימת טסלָאז ,טייקלענש
 .((ט"שעב) .טנעכערַאב ,גיד
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 תופטוטל ויהו םכדי לע תואל םתוא םתרשקוי
 -  (.חי .אי) םכיניע ןיב

 לע ורמָאש םישודקה וניתוברבק :ןעגָאז ל'זח יד סָאװ סָאד
 טושּפ טינ סָאד טניימ 'ןיליפת אלב תומא 'ד יתכלה אלו ןמצע
 יו יױזַא רָאנ ,ןיליפת ןעגָארטעג דימת שממ ןעבָאה ייז זַא --- ועמשמכ
 ךמעכ ימ ?והב ביתכ המ אמלע יראמד ןיליפת, ןעגָאז ל"זח יד
 דימת טלַאה ע"שבר רעד זַא סָאד ךָאד טניימ ,"ץרָאב דחא יוג לארשי
 סָאװ יד ןופ גונעת סיורג טָאה ןוא לארשי קלָאפ סָאד ןעביול ןיא
 ,םישודקה וניתובר זַא ,ל"זח יד זמרמ סָאד ןענייז ,ןעדיא יד ןעביול
 ןעװעג גידנעטש ןענייז ,לארשי תיב חבשב טדערעג דימת ןעבָאה
 "עג ןעטלָאװ ייז יו ךיילג זיא סָאד זַא ,אצמנ ,ןעדיא רַאפ רשוי יצילמ
 ,לארשי תיב חבשב ןעלהעצרעד סָאװ "אמלע יראמד, ןיליפת ןעגָארט
 ,(רעווישטידרעב)

 םעד ךרוד -- ןילפת חנמ אלד אתפקרק ,ןפוגב ?ארשי יעשופ
 רעד וצ טפַאשרענגעג רעייז טקירדעגסיוא ?"זח יד ןעבָאװ רמאמ
 סָאװ ,דיא רעד רָאנ ןיא לארשי עשופ ַא זַא ,גנוניימ רענעמונעגנָא
 ,ל'זח יד ןופ גנוניימ יד זיא סע .דיומב סיעכהל"וצ תוריבע טוט
 ענייז טינ טליפרעד רע ,"השעת לַאו בשע ַא זיא רעכלעוו דיא ַא זַא
 ןייק טינ טוט רע םגה ,תווצמ ןייק טינ טוט רע ,דיא סלַא ןעטכילפ

 ענייז טינ טליפרעד רע סָאװ רעבָא םעד ךרוד ,דיזמב תוריבע
 םעד טימ ןיוש זיא ןוא תוריבע אלימב רע טוט דיא טלַא ן'תובייחתה
 ,(ןהכה קודצ 'ר) .הריבע-לעב רעסיורג ַא ןײלַא

 -תיב ןיא טקרעמַאב לָאמניא טָאה רעווישטידרעב קחצי יול 'ר
 ןיליפת; רעד ןעלַאפעגרעטנורַא זיא דיא ן'טושּפ ןייא ייב יו שרדמה
 ןוא "שאר לש, םעד ןעביוהעגפיוא דיא רעד טָאה לענש ."שאר לש
 םעד ןופ גנולדנַאה רעד ךרוד קחצי ױל 'ר טָאה .טשוקעג םהיא
 : טָאג וצ ט'הנעט'עג ױזַא דיא ן'טושּפ

 .יװ גהונ יװָא טינ ךיז וטזיב סָאװ רַאפ !םלוע לש ונובר --
 ןיליפת; ענייד ןיא .ןיליפת ךיוא טסגָארט וד ,דיא רעטסָארּפ רעד'טָא

 -- "ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו, ןעבירשעג טייטש "שאר לש

 ןערהָאי ליפ ױזַא ."שאד לש ןיליפת; ןייד ךָאד זיא לארשי קלָאּפ סָאד
 "רעד ףיט ױזַא ייז טסָאה ,דרע רעד ףיוא טזָאלעגרעטנורַא ייז וטסָאה
 ןיליפת} ןייד הזבמ זיא ןעמ ,ייז טערט ןעמ יוװ טסהעז וד ,טגירעדיג
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 וטסוט סָאװרַאפ ָאט .ףױא טשינ םהיא טסביוה וד ןוא ,"שאר לש
 ןָאטעג טָאה דיא רעטסָארּפ רעד-טָא יו ,לארׂשי קלָאפ ןייד טימ טשינ
 ..,4 שרדמה:תיב ןיא

 (.טי .אי) םב רבדל םכינב תא םתדמלו

 ןעוו (.כ ילשמ) "ולעּפ רשי םאו ךז םא ,רענ רכנתי ויללעמב םג;
 -נעק ןיוש ןעטייקגיאעפ עגיטסייג ענייז ןענייז גנוי ךָאנ זיא דניק סָאד
 רעד .טייקגיאעפ ס'דניק ַא ףיוא ןיבמ ַא ןייז רעבָא ףרַאד ןעמ .גיט
 -טנַא רעד ןיא טינ טפלעה רע סָאװ רעסיוא ,ןיבמ ןייק טינ זיא סָאװ
 ןייז בילוצ םרוג טפָא ךָאנ רע זיא ,טעטילַאינעג ס'דניק ןופ גנולקיוו
 סָאד סָאװ תורצוא עכיירטסייג יד ,םישעמ עזָאלטקַאט ןוא גנוצעשגנירג
 ,ןעלצרָאװאוצסיוא ןוא ןעּפמעטוצּפָא ןעצנַאגניא ךיז ןיא טגָאמרַאפ דניק
 ,(םנוב 'ר יבר)
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 (וכ .אי) הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר
 םעד רהיא טָאה ,ךייא ביג ךיא סָאװ תווצמ עלַא יד העז ,"האר,

 "הכרב , .תווצמ יד ןופ תוריפ יד ןענייז סָאד ,הזה םלועב ,טנייה רנש

 "הללקוא ןרק םעד רעסיוא ,חויר תרותב שנעמ םעד טמוק הכרב יד

 ,((שודקה דוי) ."אבה םלועל םכל תמיק ןרקהו; ןוקירטונ יד ןעכַאמ

 ןושלב םייסמו דיחי ןושלב ליחתמ -- םויה םכינפל ןתונ יכנא האר

 רעבָא ,ךיילג ןעדיא עלַא וצ ןערָאװעג ןעבעגעג זיא הרות יד ,םיבר

 (רעקצָאק) .,ךיילג יז ןעהעז ןוא ןעהעטשרַאפ ןעדיא עלַא טינ

 הכרב םויה םכינפל ןתונ, שנעמ ןופ ךיא רעד "יכנא, העז "האר,
 ןייז ,טייקסיורג ןייז ,"יכנא; רעכילשנעמ רעד "הכרבה תא; ."הללקו
 םשִל םהיא טצונַאב רע ביוא "ועמשת רשא, הכרב ַא ןייז ןעק ,ץלָאטש
 רעד ,"הללקה תאו; .תווצמ ןוא הרות יד םייקמ גידנעייז ,םימש
 שנעמ רעד ביוא "ועמשת אל םא; הללק ַא ןייז ןעק יכנָא רעכילשנעמ
 טסייה ,ךיא םענעגייא ן'טימ טריצלָאטש ,סיורג ױזַא םתס ךיז טלַאה
 ַאזַא ,הרובג רעדָא תורישע ןייז בילוצ ןעבָאה ץרא ךרד ךיז רַאפ
 .(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .הללק ע'תמא ןַא זיא "יכנא, רעכילשנעמ

 .םעד ,"יכנא, ,ןהעז ןעגיוא ענייז טימ ףרַאד שנעמ רעד ?הארש
 סטכעלש ןוא סטוג זַא "הללקו הכרב םויח םכינפל ןתונע םלוע לש ונובר
 ל"מר) .טָאג ןופ טמוק ץלַא רָאנ הרקמ יּפ לע רעדָא עבטה ךרדב טינ זיא
 ,(רעװעסָאס

 וצ קשח ןעבָאה לָאז דניק ַא ליוו ןעמ ןעוו ,זיא םלועה ךרד רעד
 םוצ ױזַא טגָאז'מ ןוא קישטנַאק ַא ןוא דלעג םהיא ןעמ טזייוו ןענרעל
 { דניק

: 
 סָאד וטסמוקַאב ,ןענרעל וצ וטסרעגַאב ,דניק ןיימ רעה ---

 ,קישטנַאק ן'טימ ןענָאלשעג וטסגירק ,טשינ ביוא ,דלעג
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 טמעש ןוא טהעז "האר , .ןעדיא יד וצ טגָאזעג השמ טָאה סָאד טָא
 ןוא ןעדייל ליפ ױזַא ךָאנ ,רבדמ ןיא ןייז רהָאי גיצרעפ ךָאנ זַא ךיז

 ןעגנואווצעג ךיא ןיב ,"הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא, .,תונויסנ
 רשא הכרבה תאק .קישטנַאק ַא טימ דלעג ךייא רַאפ ןעגיילוצרָאפ
 ןייטשרַאפ טלָאז רהיא ןעוװעג טייצ ןיוש טלָאוװ'ס ךיז טכוד "ועמשת
 "הללקהופ ןערעהוצ טעװ רהיא סָאװ ןיילַא סָאד זיא הכרב יד סָאד

 טינ טליוו רהיא סָאװ ןיילַא סָאד זיא "ועמשת אל םא, הללק יד ןוא
 סָאװ רַאפ ָאט ,ןערעהוצ ןעזומ ךָאד יא טעװ ףוס 52 ףוס זַא .ןערעהוצ

 טימ ,קישטנַאק ן'טימ ןעָארד זומ ןעמ סָאװ רעדניק יוװ ןייז רהיא טלָאז
 לבקמ טייז ןוא וצ רעסעב טרעה .ןערעהוצ טלָאז רהיא ידכ ,הללק רעד
 .(רעוועלעל ל'דוד 'ר) .הכרב יד

 (.ד .בי) םכיהלא ידל ןכ ןושעת אל

 ,טייהניואוועג ןופ םתס .ױזַא טינ ןעמ טוט ןעטשרעביוא ן'רָאפ

 ױזַא ךיוא ךיא וט ,ןָאטעג ױזַא טָאה רענעי לייוו רעדָא ,ןעגעוו אצוי ןופ

 ,(רעקצָאק) ,"ןכ ןושעת אל, ---

 ויתוצמ תאו וארית ותוא ,וכלת םכיהלא 'ד ירחא

 (.ה .גי) ורמשת

 רעד וצ ןעכיירג וטסעוו ,ןייז םייקמ טעלַא סָאד טסעװ וד ביוא
 ,(שודקה דוי) "ןוקבדת ובו, ןופ הגרדמ

 (.וט .גי) תרקחו תשרדו
 ןעוועג דבכמ "לארשי בהוא; רעד טָאה שיט םייב תבש לָאמנייא

 ןעביוהעגנָא טָאה בר רעד יו ףכית .ןעגָאז הרות טימ בר ןעטסואווַאב ַא

 ןופ זיא הרות יד זַא ןענַאטשרַאפ "לארשי בהוא; רעד טָאה הרות ןעגָאז

 ,תופירח ןוא תואיקב ןעזייוואוצסיורַא ידכ ןערָאװעג טיירגעגוצ רעירפ

 בר רעד ןעוו ןוא ןעסָארדרַאפ קרַאטש סָאד טָאה "לארשי בהוא, םעד

 ַא ךָאנ 'לארׂשי בהוא; רעד טָאה ןעגָאז הרות ןייז טגידנערַאפ טָאה

 | : טגָאזעג ױזַא הקספה' רעצרוק

 טס'נשרד וד ביוא ,"תרקחו תשרדו, טהעטש הרות רעד ןיא ---

 הנהוק ,ט'נרקח'עגסיוא ןוא טיירגעגוצ ךיז רעירפ טסָאה וד לייוו ןהעש

 תמא הנווכ ןייד ןוא תמא ןייז ןעגָאז הרות ןייד געמ "רבדה ןוכנ תמא
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 ַא רָאנ תמא תרות רעטיול ןייק טינ סָאד זיא "תאזח הבעותה התשענ;
 ..."'ד ינפל הבעות,; ויא סָאװ ליּפש רעטנערעלעגסיוא רעטיירגעגוצ

 (.זי .גי) ריעה תא שאב תפרשו

 ? גידלוש ןילטלטמ יד ןוא רעזייה יד ןענייז סָאװ
 ןעניד וצ ןערָאװעג טריפרַאפ זיא טָאטש עצנַאג ַא ביוא רָאנ ---

 ןיא ןעוועג ןָאטרַאפ ױזַא ןענייז ייז זַא זייװַאב ַא סָאד זיא ,הרז הדובע
 ןעכַאא ערעכעה םֹוׁש ןייק זַא ,הזה םלועה יגונעת ןוא דלעג
 יד ,רעזיה ענייש יד ךָאד ןענייז .ןעניז ןיא ןעגעלעג טינ יז זיא
 ךיז ןעבָאה ןעשנעמ יד סָאװ ,םיצפח ערעייט יד ,לבעמ ערַאבטסָאק
 -ןעמ יד ןופ טייקטבערגרַאפ יד רַאפ גידלוש ןעוועג ,ייז ךָאנ טגָאיעג
 טָאטש יד --- עגידלוש יד ןעטכינרַאפ וצ אליממ רעבירעד טמוק ,ןעש
 ,(רענשטנעל ל"מר) .טָאטש ןיא זיא סָאװ ,ןעמעלַא טימ

 (בכ .ךי) רשעת רשצ

 ןופ סנייא ןעבעג טסעװ וד ביוא זמרמ זיא "רשעת; טרָאװ סָאד
 . ןופ סנייא .ןערעוו רשעתנ טסעוו וד ןֹוא לֹזמ ןעבָאה וטסעװ ,רשעמ ןהעצ
 ,"ז. זיא (גיצעביז) "ע, ןופ סניא ."מ, זיא (טרעדנוה ריפ) "ת,
 (טרעדנוה ייווצ) "ר, ןופ סנייא ,"ל, זיא (טרעדנוה יירד) "ש? ןופ סנייא
 ,(רעזלעב םולש 'ר) ."ךלזמ, סָאד טכַאמ ןעמַאזוצ ,"2, זיא

 (.גב .די) דמלת ןעמל
 דומיל ךרוד .הרות ןענרעל --- םדָאה ןוקית רקיע רעד זיא סָאד

 הגרדמ רעד וצ םעד ךרוד ןוא םימש-תארי וצ שנעמ רעד טמוק הרותה
 ץרָאה לכ אלמ, זַא טפיײרגַאב ןוא "םימיה לכ ךיהלא 'ד תא האריל;
 סָאװ ךַאז ןייק ָאטינ זיא טלעװ רעצנַאג רעד ףױא זַא ."ודובכ
 'ר יבר) .טייקכילטעג רעד ןופ תויח ץוצינ ַא ךיז ןיא ןעבָאה טינ לָאז
 ,(םנוב

 ן'כרוד רע לָאז ןענרעל וצ טשינ טייצ ןייק טָאה סָאװ ,דורט ַא דיא ַא
 טנעכעררַאפ ןעטכַארט ןייז טעװ .ןענרעל ןעגעוו ןעטכַארט שטָאכ גָאט
 .(רעקצָאק) .טנערעלעג טלָאװ רע יװ ךיילג םהיא ןערעוו

 "עג םעד ּפָא טכַאװש ןענרעל הרות --- םֶדָא לש וחכ תשתמ הרות
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 טגָאמרַאפ רע סָאװ זַא תובישח ןייז ןיא ןעביולג וצ ןעשנעמ םייב ליפ

 ליחה תא ול השע ודי םצועו וחכ; ןיא טכיירגרעד טָאה רע סָאװ ןוא
 ,((רעװעשטָאלז לכימ לאיחי 'ר) ."הזה

 ןָאט טכַארט ַא לָאמעלַא שנעמ רעד ףרַאד ןענרעל םייב וליפא
 -רעד לָאמַא ןעמ ןעק גידנענרעל ךיוא לייוו .טנרעל רע ןעמעװ רַאפ

 ,(ט"שעב) .ךרבתי ארוב ןופ ךיז ןערעטייוו

 ןייא ייב ןעמַאװצ ןעציז םימכח ידימלת ייווצ ,"ןיבשויש םינש;
 טינ רָאג שיט םייב ןעבָאה עדייב ןוא "הרות ירבד םהיניב ןיאו; שיט
 זַא ןמיס ַא סָאד ויא "םיצל בשומ הז ירה ,, ,הרות ןייק ןעגָאז וצ
 .(רערימזוק ע'לאקזחי 'ר) .םיצל ןעסעזעג רעירפ ןענייז שיט םייב

 ןַא יבגל ןעטלַאה סיורג טינ לָאמנייק ךיז לָאז הרות"זב ַא
 ןייז זַא ןייז טלָאמעג ןעק הרות-ןב ַא ייב לייוו ,רחוס ןעמורפ ןעכילרע

 רעמורפ ךילרע ןַא ןעו רעבָא ,המשל אלש ןייז לָאז ןענרעל הרות
 טצפיז ןוא גָאט ןעטעװערָאהרַאפ רעווש ַא ךָאנ םייהַא טמוק רחוס'

 טימ רעביארָאפ רימ זיא גָאט רעגיטנייה רעד ,רימ וצ העוו; --- ּפָא
 המשל יאדווב זיא ץפיז ַאזַא ,"טנערעלעג טינ רָאג בָאה ךיא ,טשינ רָאג

 גָאט ןעצנַאג םעד טלָאװ רע יוװ ךיילג טנעכעררַאפ םהיא טרעוו ןוא
 ,(ט"שעב) .המשל הרות טנערעלעג

 הרות ןיא ןייז וצ קסוע טייצ ייז ןעבָאה הסנרּפ ןעבָאה ןעדיא זַא

 לע םדאה תא הריבעמ תוינע , זיא ,תוקחד רעבָא ייז ןעדייל ,הלפתו

 ,(עדייז רעלָאּפש) ."ונוק תעד לעו ותעד

 (.גכ .די) םימיה לכ ךיהלא יד תא האריל

 ןעכַאז ערעדנַא ןעגעו "םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה;

 ןעליפרעד טעװ רע ביוא קפס ַא זיא ע"שבר םייב ןעטעב טסעוװ וד זַא

 יאדוב רע טעװ ,םימש תארי ןעטעב רעבָא טסעוו וד זַא .השקב ןייד

 .(רעקצָאק) .ןעבעג סָאד ריד ןוא ןערעה

 טריפעג טָאה םנוב 'ר יבר רעד : טגָאזעג טָאה ם"ירה ישודיח רעד

 יײז רהיפ ךיא ןוא -- הארי טימ רעקצָאק רעד ,הבהא טימ הדע ןייז

 .הרות טימ



 201 ה א ר

 ןיא הארי ןהָא הבהא .תומלש ןייק טינ ןיא הבהא ןהֶא הארי

 (רענילרַאק ןרהא 'ר) .טשינ רָאג ירמגל

 ןוא ןַאמ ןעשיוװצ הבהא (א :ןַארַאפ ןענייז תובהא יילרעייווצ
 (ב ,טייקכילטנעפע רעד רַאפ רתסחב ,הענצב זיא הבהא רעייז ,יורפ
 ַא ןוא רעטומ ַא ןעשיווצ ,רעדירב ןוא רעטסעװש ןעשיווצ הבהא
 רעטומ ,רעטסעװש ןוא רעדורב .איסהרפב ןיא הבחא רעייז ,דניק
 זיא ןעגױא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ךיז ןעשוק וליפא ןעלָאז דניק ןוא
 ,הּפרח ןייק טינ ךיוא סָאד

 לָאז ,"יל חָאכ ךנתי ימ, קוסּפ ןופ שוריפ רעד סָאד-טָא זיא
 רעדירב ןעשיווצ יו הגרדמ רעבלעזרעד ףיוא ןייז טָאג וצ הבהא ןיימ
 ,גנילגיוז רהיא וצ רעטומ ַא יו "ומא ידש קנוי, רעדָא .רעטסעווש ןוא
 -געטש ןוא םוטעמוא טרעוו ,ןעגרָאברַאפ טינ זיא סָאװ הבהא זיא סָאד
 ,"ךקשא קושב ךאצמא , .טייקכילטנעפע רעד ןיא ןעזיװעגסױרַא גיד .

 ןופ ךיוא סָאד טרעװ --- "וזובי אל םגק סַאג ןיא ךיז ןעשוק וליפא
 (ט"שעב) .הּפרח ַא רַאפ טכַארטַאב טשינ םענייק

 זױלב טָאה ,ארומ סיוא ע"שבר םעד טניד רעכלעוו שנעמ רעד
 רעד .טכַאמ רערעסערג ַא רַאפ ארומ טָאה רע ,ןעניז ןיא ןיילַא ךיו
 ,ךיז ןיא ןעצנַאגניא טסעגרַאפ ,הבהא תמחמ טָאג טניד סָאװ רעבָא
 .(רעוועשטידרעב)

 'ד תארי -- ?טוּפשי ויניע הארמל אלו 'ד תאריב וחירהו;
 הארמא ן'פיוא .ןעשנעמ ַא ייב ןענעקרעד טינ טכייל ױזַא ךיז טזָאל
 ףרַאד ןעמ ,'ד תאריב וחירהו .ןייז ךמוס טינ ךיז ןעמ ןעק "ויניע
 ףרַאד ןעמ ,זָאנ עפרַאש ַא ,חירה-שוח ןערעדנוזַאב ַא ןעבָאה םעד וצ
 .(רעקצָאק) ,םימש ארי ַא תמאב עקַאט זיא סע רעוװ ןעקעמשרעד ןענעק

 ךַאבענ העװ -- ?עייס אומד ארבג שיגומ אֹלֹו ילח אל המכ,
 ןוא דיא רענעגײא רעד רע זַא ךיז טכוד םהיא סָאװ דיא םעד וצ
 אשוז 'ר) .טקורעגקעװַא טהיא ןֹופ ךיז טָאה ת"ישה יוװ טינ טקרעמַאב
 .(רעלָאּפינַאה

 קַאזָאק רעד ןעוו ןבש לכמ ,קַאזָאק ַא רַאפ ארומ רהעז בָאה ךיא
 טימ ןעקַאזָאק הנחמ עצנַאג ַא רַאפ .טנַאה ןיא זיּפש ַא ךָאנ טלַאה
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 קפס ַא רַאֿפ .ארומ רעקרַאטש ךיא בָאה טנעה ערעייז ןיא ןעזיּפש

 "עמ ךורב 'ר) .ארומ רהעמ ךָאנ רעבָא ךיא בָאה ןנברד רוסיא אקיפס

 .(רעשזובישז

 לייוו ,"םלוע ןודא; ןענעװַאד ןעצנַאג םעד ךָאנ רימ ןעגָאז םורַאד
 -ַאד טינ ןעלָאז רימ ליפיו .טשינ ףוס ןייק רָאג טָאה םשה תדובע
 םייב ץלַא רימ ןעטלַאה ,םלוע ארוב םעד ןעביול ןוא ןעטעב ןענעוו
 ,(רעקצָאק) .גנַאפנָא

 ןייבו ןאצבו רקבב ךשפנ הואת רשא לכב ףסכה תתנו

 (ןכ .די) ךתיבו התא תחחמשו -- רכשנו

 .סניֹוזַא סָאד זיא םשה תדובע רעדָא הוצמ ַא רַאפ סָאװ ---

 ?ןיז חמשמ ױזַא ךיז לָאז ןעמ ןעסייהעג טָאה הרות יד סָאװ

 ,ם"ירה ישודיח םעד טגערפעג דיסח ַא טָאה ---

 ם"ירה ישודיח רעד םהיא טָאה -- טשינ וטסהעטשרַאפ סָאװ ---

 טָא ,םייחל ַא ןעכַאמ ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק ןעדיא -- טרעפטנעעג

 | ...םשה תדובע ןוא הוצמ ַא זיא ןיילַא סָאד

 "רַאֿפ -- םנוב 'ר ן'יבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה דגנתמ ַא
 . ןעפנָארב ןיא ייז ןעגנערברַאפ ,ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק םידיסח ןעוו סָאװ

 ןיא ייז ןעגנערברַאפ ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק םידגנתמ זַא רעבָא ,ןעקנירוט
 !רעשידיסח גיטכיר ַא ויא ךרד רעכלעוו ,הברדא .הרות ירבד

 ןעהעז רימ .רעשידיסח תמא רעד ךרד רעזנוא זיא יאדווא ---
 עשילא) "רחא? ןופ הרות טנרעלעג טָאה ריאמ 'ר .ן'ריאמ 'ר ייב סָאד

 זַא ,רימ ןעהעז םעד ןופ ."קרז ותּפילקו לכא וכות, ,(היובא ןב
 יו ןָאזרעּפ ַאזַא טימ וליפא הרות ירבד ןיא ןעגנערברַאפ ןעק ןעמ
 בילוצ .תורבחתה ןייק וצ ןעגנערב טינ סָאד לָאז ךָאד ןוא ,"רחא;
 םושמ םנמשו םתּפ לע, ןעוועג רזוג םימכה ערעזנוא ןעבָאה רעבָא ןייוו
 ןעסיורג םעד ןהעז ןעמ ןעק םעד ןופ ."םהיתונב םושמ ןניי לעו ,ןניי
 תורבחתה עטנָאנ ַאזַא ןעגנערבוצניירַא תלוכיב זיא רע זַא ,ןייוו ןופ חכ
 סָאד טָא ןוא .הנותח וצ ןערהיפרעד וצ זיב עשנעמ עדמערפ ןעשיווצ
 -- טפנוקנעמַאזװצ רעשידיא רעדעי ןופ קעווצ רעד ךילטנעגייא זיא
 ,תודחא ןוא תורבחתה ןעגנערבוצניײרַא
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 רשא ךדי השעמ לכב ךיהלא 'ד ךכרני ןעמל
 (.טכ .די) השעת

 ןענעגונַאב טינ לָאמנייק ךיז ןעזָאל ,גינייוו ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ יד
 יד ןעפרַאד ןעשנעמ יד ,ייז טלהעפ סע קר ,ןעבָאה ייז סָאװ םעד טימ
 רָאג גָאמרַאפ ,טינ רָאג ףרַאד ךיא ,טינ רָאג טלהעפ רעבָא רימ ,הכרב
 (רעצינליגָאמ ריאמ לאיחי 'ר) .רימ רַאפ טינ הכרב יד זיא ,טינ

 (ז .וט) ןויבאה ךיחאמ ךדי תא ץּפקת אל

 ,הנווכ ַא ךָאנ רעבָא טָאה םילהת .טוג רעייז זיא ןעגָאז םילהת
 ץטימ ןעקירדסיוא עטגָאזעג סָאד ןעמ ףרַאד ליומ ן'טימ ןעגָאז רעסיוא
 אל, ,ןעכַאמ םילהת ןופ ןוקירטונ יד יװ .הקדצ ןעבעג ךרוד ,ץרַאה
 ןוא םילהת ןעגָאז ,ןעמַאװצ עדייב ,"ןויבאה ךיחאמ ךדי ץוּפקת
 ,(רענישזור לארשי 'ר) .הלועּפ עסיורג ַא ןעבָאה ,הקדצ ןעבעג

 ןיא רעטָאפ רעייז ןוא לארשי קלָאפ ןעשיווצ םולש טפַאש הקדצ
 רואינש 'ר) .טלעוו רעד רַאפ הכרב ןופ עפש ַא טגנערב ןוא לעמיה
 ,(ןמלז

 (.ט .וט) ול ןתת אלו ןויבאה ךיחאב ךניע הערו

 ןעגיטרַאפ ַא ייז ןעבָאה הבדנ ַא ייז טדער'מ זַא ןעשנעמ ןַארַאפ

 ןעציטש םהיא זומ ךיא סָאװ בורק םענעגייא ןַא בָאה ךיא -- ץורית
 ביוא זַא ,הרות יד זנוא טנָאז .עדמערפ ןייק ןעפלעה טינ םורַאד ןעק ןוא
 הערוא ןעסיו וטסלָאז ,שנעמ ַא ןופ ץורית ַאזַא ןערעה טסעוו וד
 רע ,גיוא טכעלש ַא טָאה רע ,ןצמק ַא שנעמ רעד זיא עבטב זַא "ךניצ
 רע זַא ,,ןויבאה ךיחאב  ץורית ן'טימ הקדצ ןייק ןעבעג טינ ליוו
 טסלָאז ןעציטש זומ רע ט'הנעט רע ןעמעוו רעדורב ןעמירָא ןַא טָאה
 טשינ רע טיג רעדורב םעד ךיוא זַא "ול ןתת אלו; ןעסיוו רעבָא
 ,עדמערפ ךיוא טיג ,ענעגייא וצ טיג סָאװ רעד לייוו ,טשינ טציטש ןוא
 ענעגייא ןייק טינ ךיוא טיג ,עדמערפ ןייק טינ טיג סָאװ רעד ןוא
 על'השמ 'ר) .רעדורב םענעגייא ןייז וליפא טינ טפלעה ןוא םיבורק

 ,(רעצינעשזָאק

 (י .וט) ןתת ןתנ
 וצ רעש םהיא זיא'ס בא ןצמק םעד הצע ןַא טיג הרות יד

 לָאמנייא רע לָאז "ןתת ןתנ, ,טינ םהיא טזָאל ץרַאה סָאד ,הקדצ ןעבעג
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 טעװ ץרַאה סָאד זיב "ול ךתתב ךבבל ערי אלו; ןעבעג לָאמַאכָאנ ןוא
 לאיחי 'ר) .ןעבעג ןענעק טעװ רע ןוא ןעבעג םוצ ןעניואוועגוצ ךיז
 | ,(רעװעשטָאלז לכימ

 ןוא תונרתוו ַא ייז טלַאפַאב םיצולּפ רָאג סָאװ ןעשנעמ ןַארַאפ

 ךָאנ ןוא ,הקדצ רַאפ דלעג עמוס עדנעטיײדַאב ַא לָאמנייא טימ ןעביג ייז

 לע הטורּפ ןייק טינ ןעביג ייז יװ םישדח ןהעגרעביארָאפ ןעק םעד

 רעייז ןענָאמרעד ןיא רדסכ ךָאנ ןעטלַאה ןוא הקדצ לש רבד םוש

 "ןתת ןתנ; הרות יד זנוא טגָאז .גנורעייטשייב ערעסערג עגילָאמניײא

 רעסעב טסלָאז "ןתת, ל"זח יד ןענע'שרד .,זייווכעלסיב וטסלָאז ןעבעג

 ,לָאמנײא טימ דלעג עמוס עסיורג ַא רעדייא "םימעפ האמ, ןעבעג

 ,(רענינַאטסָאג ריאמ לאיזי 'ר)

 רעד סָאװ יד-אל .השק גולפ ןיא ךָאד זיא --- םינויבאל ןתנ רזּפ

 טפָארטשעג ךָאנ רע טרעוו ,הקדצ ןייק ןעבעג טינ ךַאבענ ןעק ןַאמירָא

 טפַאשרַאפ סָאװ ןעבעג טינ ןעק ןוא ןעבעג ליוו רע ,תונרזפ תדמ טימ

 ? גָאטהעװצרַאה עטסיזמוא םהיא
 תמחמ טינ הקדצ ןעביג סָאװ םירישע ןעדיא ןַארַאפ ןענייז עודיכ

 :ןעגָאז ל"זח יד יו ,תואיג ןוא ןעגעוו דובכ רַאפ רָאנ ארובה-תווצמ
 םיריבג עשידיא ןַארַאפ ,"הצור וניאו ול שיש שי ,םה םישודק לארשי;
 םוסרּפ ןוא דובכ תמחמ ןעביג יז קר ,הקדצ ןייק ןעבעג טינ ןעליוו סָאװ
 -ַאשַאב לעמיה ןיא טרעוו הוצמ רעדעי ןופ זַא ,עודי ךָאד זיא סָאד ןוא
 טרעװ ,םלש-בלב ןָאטעג טינ טרעװ סָאװ הוצמ יד .ךאלמ ַא ןעפ

 ותומ רחאל טמוק רשוע רעד זַא ,חמשנ ַא ןהֶא ךאלמ ַא ןעפַאשַאב
 ןייז ןופ לכה-ךס םעד טרָאד טכַאמ ןעמ ןוא הלעמ לש ןיד-תיב ץ'רַאפ
 ליפעג ןהָא ןוא ץרַאה ןהָא ןעבעגעג טָאה רע זַא ןעמ טהעז ,הקדצ
 ןענייז ןערָאװעג ןעפַאשַאב הקדצ ןייז ןופ ןענייז סָאװ םיכאלמ יד ןוא
 ,תומשנ ןהָא עלַא

 ,רשוע ַאזַא טימ ןָאט וצ סָאװ הלעמ לש ןיד-תיב סָאד טכַארט
 הקדצ ןעבעגעג טרָאפ ךָאד טָאה רע ,טשינ םחיא ךָאד טמוק םונהיג
 ךיוא םהיא טמוק ןדע-ױג .סנעבעל עכילשנעמ ןעוועג היחמ טָאה סָאװ
 ןעועג טינ ךָאד זיא ןעבעגעג טָאה רע סָאװ הקדצ יד לייוו טשינ
 רעד זַא ,הלעמ לש ןיד תיב סָאד רעבירעד טנ'קספ .םלש בבלב
 ןַא ןייז וא טלעװ רעד ףיוא ןערעוו ןעריובעג לָאמַא ךָאנ לָאז רשוע
 ןעצנַאג ן'טימ לָאז רע --- "תונרזּפ תדמ , יד ןעבָאה לָאז ןוא ןַאמירָא
 ותקדצוע םעד ךרוד ןעבעג ןענעק טינ ןוא ןעבעג ןעלעוו ןעצרַאה
 ןעוװעג זיא רע תעב טָאה רע סָאװ ענייז הקדצ יד טעװ ,"דעל תדמוע
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 ןעפרַאד .ענעמָאקלָאפ ַא ,עצנַאג ַא ןייז ץרַאה ןהֶָא ןעבעגעג ריבג א

 יז ,הקדצ ןעבעג יי תעב רהזנו ריהז ןייז םיריבג ןעדיא םורַאד

 ןעלָאז ייז ידכ המשנ ןוא ליפעג טימ -- םלש בלב ןעבעג ןעלָאז
 טימ טיײלעמירָא ןוא ,טײלעמירָא ןייז ןוא ןערעוו לגלוגמ לָאמַא ךָאנ טינ
 םייב סָאװ גנוגידירפַאב לעקיטש ַא ןעבָאה ןעפרַאד רעצרעה עטוג

 (רעזלעב םולש 'ר) .םירישע ןעוועג ייז ןענייז לוגליג ןעטשרע

 /רענייא ליפיו -- תכלל םיבש םה םיכלוה םילחנהש םוקמ לכ

 ת"ישה םהיא זיא ,קירוצ םהיא סָאד טמוק הקדצ ןעבעג טינ לָאז

 ,(רעווָאקישז על'עשוהי 'ר) .אלממ קירוצ

 רעד זיא יױױזַא -- אלמ ונניא םיחו םיה לא םינלוה םילחנה לכ

 רע ליפיו ,ןעברעװרעד טינ לָאז שנעמ רעד תורישע ?יפיוו .שנעמ
 טביילב ,טגיטעזעג טינ ץלַא רע זיא תוואת ענייז ןעבעגכָאנ טינ לָאז

 (רענשטנעל ל"מר) ,טגידירפַאבמוא ץלַא רע

 תורישע ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ רעד טּפָא -- ןיּפצי רישעיש הצורה

 -קעווק יו תורישע סָאד םהיא ןופ טפיולטנַא ,(ץר ןושלמ הצורה)

 . | + .(רעצישזדָאמ לארשי 'ר) .רעבליז

 "עג זיא זנוא ןופ סָאװ -- לארשי תראפת ץרא םימשמ ךילשה

 ןעו ,ןעװעג לארשי ןופ טייקנייש יד ,םהור רעד זיא לָאמַא .ןערָאװ

 זיא רע .תולעמ עגיטסייג ענייז טימ טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה דיא ַא

 ,דיסח ַא ,תודמ לעב ַא ,םימש ארי ַא ,ןדמל ַא ,הרות-וב א ןעוועג

 טָאה ןעמ ,דיגנ ַא זיא ןעמ ןעו טמהירַאב ןעמ טרעוו רעבָא טנייה

 ,לארשי תראפת רעגיטנייה רעד ןערָאװעג זיא סָאד טָא -- דלעג ךס ַא

 ,(ם"ירה ישודיח)

 רעד ןוא ןַאמירָא ןַא וצ הבדנ ַא טיג רענייא םיוא --- ול ןתת ןתנ

 אלוע הבדנ ערעסערג ַא טעב רע ,הבדנ יד קירוצ גיצָארט טזייוו ןַאמירָא

 ס'נַאמירָא םעד טינ טסירדרַאּפ ןבדנ םעד ןוא "ול ךתתב ךבבל ערי

 רע זיא ץרַאה ןעדירפוצ ןוא םינּפ ךיליירפ ַא טימ רָאנ ,טייקגיצַארט
 ַאַא טָא "הוה רבדה ללגב יכ; ,הבדנ ערעסערג ַא ףיסומ םהיא
 ,"ךיהלא 'ד ךכרבוק ,ךילנייועגרעסיוא זיא שנעמ ַא ןופ גנולדנַאה
 ךיד טעװ ןַאמירָא םעד גנולדנַאהַאב עלעבָאנ עגיצרַאה טיירב ַאזַא רַאפ
 (רעװָאסָאק מ"מר) ."ךידי חלשמ לכבו ךישעמ לכב , ןעשנעב טָאג
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 ןעצנַאגניא זיא חקדצ זַא היאר ַא זיא --- ול ךתתב ךבבל ערי אֹלֹו
 .(רעווָאקישז על'עשוהי 'ר) .ץרַאה ןעכילשנעמ ןיא גיגנעהפָא

 ןיירַא טָאטש ַא ןיא ןעמוקעג לָאמַא זיא רעכסישּפ לאימחרי 'ר
 רעגיידובכב ַא ַאד זיא טָאטש ןיא זַא טלהעצרעד םהיא ןעמ טָאה
 טָאה ,דרוי ַא רע זיא טציא רָאנ ,רשוע ןַא ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ דיא
 םהיא ןעבעגעג ןוא ןעדיא ןעמירָא םעד ךָאנ טקישעג רעכסישּפ רעד
 "סישפ רעד טָאה טָאטש ןופ ןערָאפקעװַא ן'רַאפ .הבדנ עגידנעטיידַאב ַא
 -עג םהיא טָאה ןוא דיא ןעמירָא םעד ךָאנ טקישעג לָאמַא ךָאנ רעכ
 רעמירָא רעד טָאה .עטשרע יד יו הבדנ ערעסערג ַא ךָאנ ןעבעג

  :רעכסישּפ לאימחרי 'ר טגערפעג דיא

 טיג סָאװרַאפ ,ןעגערפ ן'רַאפ ןייז ל?חומ יבר רעד רימ לָאז ---
 ? הבדנ עסיורג ַאזַא לָאמ טייווצ ַא יבר רעד רימ

 ןעועג זיא ןעבעגעג ריד בָאה ךיא סָאװ הבדנ עטשרע יד ---
 ,דרוי א וצ טרפב ,טָאה ץרַאה עשידיא סעדעי סָאװ תונמחר תמחמ
 הרותה ןמ השע תוצמ יד ןייז וצ םייקמ ריד ךיא ביג הבדנ עגיטציא יד
 ,"ןפ ןתת ןתנ , ט--
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 םיטפוש

 (.חי .זט) ךירעש לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש

 עכלעוו םיטפוש .ויטפוש תא טפוש רוד --- םיטפושה טופש

 "תע ןַא ןיא ךיז טניפעג סע תעשב קלָאפ סָאד ןעפָארטש ןוא ן'טּפשמ

 תוכז דמלמ ייז ףיױא ,ןעטסיירט קלָאפ סָאד ןעלָאז ייז טָאטשנַא ,הרצ

 ןעפרַאד םיטפוש עכלעזַא -- רעצ רעייז ןיא ןעפלעהטימ ןוא ןייז

 ,(ט"שעב) .ןערעװ טּפשמ'עג ןיילַא

 "ערברַאפ ַא טהעגַאב רבח ןייד ןעוו --- ךל ןתת םירטושו םיטפוש

 -ייטרוארַאפ טינ ףכית םהיא וטסלָאז ,טַאהט עשיטקַאטמוא ןַא רעדָא ןעכ

 "יד רעטנוא טסלָאװ וד יו ןיילַא ךיד טּפשמ טשרע םוצ .בוח ףכל ןעל

 יװַא --- "קדצ טּפשמ םעה תא וטפשו; טלעדנַאהעג ןעדנעטשמוא עבלעז

 רעדָא טוג טָאה רע ביוא ,רבח ןייד ן'טּפשמ ןענעק וטסעװ םורַא

 .(ץיוורוח רשֲא 'ר) .טלעדנַאהעג טכעלש

 טשינ לָאמנייק לייטרוא --- "תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד יוה;,

 שנעמ ןייק סָאװ טָאה רע סָאװ םינורסח ענלעצנייא יד ןופ שנעמ ַא

 ישונאה ןימ ןעצנַאג םעד וטסלָאז ןעלייטרוא ,יירפ טינ ייז ןופ זיא

 ןעכילשנעמ םעד ןעלייטרוא רעכיז טלָאמעד וטסעוװ ללכב שנעמ םעד ---

 | ,(ם"ירה ישודיח) ,תוכז ףכל דיחי

 "ייא ןייד ןייֵלַא וד ייז ןוא שפנה ןובשח ןייד ךַאמ --- םיטפוש

 אלש ןעכַאז ןָאטעג טסָאה וד זַא טסניפעג וד ביוא ןוא טפוש רענעג

 ףָארטשַאב .רטוש רעד ןייז ןיילַא וטסלָאז ,"ךל ןתת םירטושו, ,ןגוהכ

 -נוא עבלעזיד רַאפ ןערעדנַא ןַא טפָארטשַאב טסלָאװ וד יװ ןייֵלַא ךיד

 ,(רמתיא תרמשמ) .םישעמ עטכעלש ןוא עטכערעג

 לקלקמ ןעכַאז רע ןעק םישעמ ענייז ךרוד זַא טביולג שנעמ ַא ביוא
 ןקתמ ןעכַאז םישעמ ענייז ךרוד ןעק רע זַא ןעביולג ךיוא רע לָאז ,ןייז
 .(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) ,ןייז
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 ,רבח ןייד טסליײטרוארַאפ וד רעדייא ,ךל ןתת םירטושו םיטפוש
 עיגתש דע ךרבח תא ןידת לַא ן'טּפשמ ןיילַא ךיז רעירפ וטסלָאז
 ,(תודלות) .ומוקמל

 ןופ טכילפ יד זיא'ס --- ךירעש לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש
 ןידיג ה"סשו םירבא ח"מר ענעגייא יד ןיא ןעקוקוצניײרַא טפָא שנעמ
 ,(רענינַאטסָאג ריאמ לאיחי 'ר) .סיוא טהעז ןעמ יװ ןהעז ןוא

 סָאד ןענעפע וצ טסלהיפ וד ןעוו טייצ רעדעי וצ --- ךירעש לכב
 בילוצ רבח ןייד ןעצרַאה ןייד ןיא ןעלייטרוארַאפ וצ רסומ ןופ לריט
 ױזַא ןילַא ךיד טּפשמ -- ןורסח רעדָא גנולדנַאה עטכעלש ַא ענייז

 ,(רמתיא תרמשמ) .קדצ טּפשמ םעה תא וטפשו םורַא

 (.טי .זט) םינּפ ריכת אל

 לָאמַא טסלָאז (דמערפ-ירכנ-ריכת) םינּפ דמערפ ןייק טינ ךַאמ
 ל"מר) .םינּפ ןייד ןערעדנע ןעפרַאד טינ םיערה םישעמ ענייד בילֹוצ
 | ,(רעװעסָאס

 אלו; ,ריעה ינּפ יד ןענע'פנח טינ טסלָאז -- םינּפ ריכת אל
 יז לָאז ןעמ ןעטרַאװרעד טינ ריעה ינּפ יד ןעלָאז ןוא "דחוש חקת

 .(תודלות) .ןעביול ןוא ןעשנעב דימת

 (.טי .זט) דחוש חקת אלו
 ןענע'קסּפ וצ ךילרע לעבור ַא ןעבעג רימ טעװ ןעמ זַא ,ונ --

 לעבור םעד בילוצ ךיא לעװ --- טגָאזעג רעווישטידרעב רעד טָאה ---
 וצ ןעטָאברַאפ הרות יד טָאה סָאװ רַאפ ןייז ןיד"הטמ הלילחו סח
 ? תמא ן'טּפשמ וצ וליפא דחוש ןעמענ

 -רעוו ייווצ יװ טדערעגסױרַא טרעוו דחוש לייוו םעד בילוצ רָאנ ---
 ןופ "דחוש, טמענ ןייד ַא ןעוו זַא ,עמשמ זיא סָאד ,"דח-אוהש ,, ,רעט
 ןהעז טינ םהיא ףיוא ןעק ןוא סנייא ןתונ ן'טימ רע טרעוו ןיד לעב
 ,ליוו רע ןעוו וליפא בוח ןייק

 רתיהא ןַאמנעגנוי ַא לָאמנייא גידנעבעג םנוב 'ר יבר רעד
 : טגָאזעגנָא ױזַא םהיא טָאה "הארוה
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 "עג וטסלָאז ,תונבר ריד ביג ךיא ,ןַאמרעגנוי וצ ךימ רעה ---

 ןעמוקנָא ריד טעוו ,ןויזבב רעיירד ַא ןעפרַאװקעװַא טסעוו וד זַא ןעקנעד

 ...דובכב לעבור ַא ןעמיווש וצ

 השעמב ה"בקהל ףתוש השענ ותימאל תמא ןיד ןדש ןייד לכ

 ,"םלוע ןודא; ןעפורעגנָא טרעוו םלוע לש ונובר רעד תויה --- תישארב

 ,"ארתאד ארמ; ןעפורעגנָא תמא טּפשמ סָאװ ןייד רעד םורַאד טרעוו

 ,(רעצעשזדָאמ לארשי 'ר)

 טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגסיוא לָאמנייא זיא ,רעטּפַא לשעה עשוהי 'ר
 ייװַצ ןופ ךוסכס ַא ןיא הרות-ךיד ַא ייב ןעציז וצ םינייד עכילטע
 יד ןופ רענייא טָאה ,דלעג עמוס רעדנעטיײדַאב ַא רָאג ןעגעוו םיפתוש
 םינייד יד דלעג עמוס עגידהשקשינ רָאג ַא טרַאּפשעגנײרַא םיטתוש
 רעבָא זיא רעטּפַא רעד ,דצ ןייז ףיוא ןעוועג ןיד הטמ ןעבָאה יז ןוא
 -סױרַא טלָאװעג ןעבָאה םינייד יד סָאװ ,קסּפ םעד ןעגעג קרַאטש ןעוועג
 ,ףתוש םעד תבוטל ןעגָארט

 יד ןעבָאה ,ט'נשקע'רַאפ קרַאטש ןעוועג זיא רעטּפַא רעד תויה
 לָאז ,רעטּפַא ן'טימ ןעדעררעביא לָאז רע ףתוש םעד ט'הצע'עג םינייד
 ,ותעד לע דמוע ןַא ןעביילב אקווד ליוו רע ביוא ןוא דחוש ןעבעג םהיא
 .ןעגייווש רע לָאז ,קסּפ ןעגעג ןייז טינ תוחּפל רע לָאז

 טָאה ןוא רעטּפַא םעד טנָאקעג טוג טָאה רבד-לעב רעד יו יױזַא
 ףיוא ןעלַאפעג רע זיא ,ןעמענ טינ רע טעװ דחוש ןייק זַא טסואוועג
 יז טָאה ןוא לעבור טרעדנוח עכילטע ןעמונעג טָאה רע ,הָאצמה ןַא
 סָאװ לעטנַאמ:רעביוא סרעטּפַא ןופ ענעשעק יד ןיא טגײלעגנײרַא
 ,טנַאװ רעד ףיוא ןעגנַאהעג טָאה

 גנוצעזטרָאפ רעד וצ ןעמוקעג זיא רעטּפַא רעד ןעוו סנעגרַאמוצ
 עשיטַאּפמיס ַא טריּפשרעד םיצולּפ רע טָאה ,הרות-ןיד םעד ןופ
 ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא רע ןעמעװ וצ חנעטחילעכ םוצ גנואיצַאב
 ,טריפָארטַא ןענייז תונויער ענייז יװ טליפרעד טָאה רע ,ןעגעגַאד
 םינייד יד זַא .ןעגיוושעג ןוא ןעסעזעג זיא רע ,ןושל םהיא טלעפ'ס
 ןעטרַאװ ןעסייהעג רע טָאה ,קספ םעד ןעביירש ןעביוהעגנָא ןעבָאה
 ןעגרָאמ זיב קסּפ םעד ןעבעגסיױרַא ן'יטמ

 םיײהַא רעטּפַא רעד זיא רעטלעמוטעצ ןוא רענעקַארשרעד ַא
 טריסַאּפ םהיא םורַא ָאד טָאה סעּפע זַא טלהיפעג טָאה רע ,ןעמוקעג
 ױזַא רע זיא ןעטכענ טשרע -- ןהעטשרַאפ טינ ןעק ןיילַא רע סָאװ
 ןעבעגסױרַא ןעליוו םינייד יד סָאװ ןיד קסּפ רעד זַא ,ןעוועג רעכיז
 ןעסעגרַאפ רע טָאה םיצולּפ רָאג ןוא הרות ןיד םעד טיול טינ זיא
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 יד ןופ קסּפ םעד וצ הטונ זיא ןוא סעיצַאטנעמוגרַא ןעגעג ענייז עלַא
 ,םינייד

 טנעכייצרַאפ טַאהעג רע טָאה ץעגרע זַא ךיז טנָאמרעד טָאה רע
  סנעמעוו ףיוא םינורחאו םינושאר םיקסוּפ ןופ תומוקמ הארמ עכילטע
 ןעביוהעגנָא טָאה רע .טפַאשרענגעג ןייז טציטשעג טָאה רע ןעגנוניימ
 ענייז ןיא טָאה רע זיב ,ריּפַאּפ לעקיטש סָאד סענעשעק יד ןיא ןעכוז
 טָאה ןיד-לעב רעד סָאװ לעבור טרעדנוה עכילטע ןענופעג סענעשעק
 סלַא טגײלעגנײרַא לעטנַאמ-רעביוא ןופ סענעשעק ענייז ןיא טַאהעג
 ,דחוש

 -עג ףכית טָאה רע ,ןערָאװעג רָאלק ץלַא רעטּפַא םעד זיא טציא
 ןעוועג הטונ םינייד יד ןעבָאה דצ ןייז ףיוא סָאװ ןיד-לעב םעד ןעפור
 דלעג סָאד זַא יז הדומ ךיז לָאז רע טרעדָאפעגפיוא םיא טָאה ןוא
 ךיז ןיד-לעב רעד טָאה רעטּפַא ן' רַאפ רענעקָארשרעד ַא .סנייז זיא
 : טגָאזעג ױזַא טָאה רעטּפַא רעד ןוא ןעוועג הדומ

 חקת אלו, הרות רעד ןופ קסּפ רעד רָאלק רימ זיא טציא --
 דחוש -- ,"םיקידצ ירבד ףלסיו םימכח יניע רועי דחושה יכ דחוש
 זַא טשינ ןיטולחל טסייו בר רעד ןעוו וליפא חכ ַאזַא ךיז ןיא טָאה
 ןעגיוא יד רַאפ טינ דלעג סָאד טהעז רע ,דחוש ןעבעגעג םהיא טָאה'מ
 קידצ רעטסערג רעד ןייז רע געמ ,םידגב ענייז ןיא טגיל סע רָאנ
 טינ טהעטשרַאפ ,שרעדנַא רע טכַארט ,לכש ןייז ףיוא סע טקריוו
 ןעקנַאדעג ןוא רעטרעוו ענייז ,דנילב ןערעוװ ןעגיוא ענייז .תמא םעד
 ,טריפָארטַא ןוא טמירקרַאפ ןערעוו

 הרות ןיד ַא ןעטלַאהעגּפָא לָאמנייא ןעבָאה טיײלספרָאד ייווצ
 טזמעג טָאה רענייא זַא ךילריטַאנ ,רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר ייב
 זַא ,ט'הנעט'עג ןַאמספרָאד רעטליּפשרַאפ רעד טָאה .ןעליּפשרַאפ
 יבר רעד ןעדייס ןיד קסּפ םעד ןייז לבקמ טשינ שרעדנַא טעװ רע
 רעד ןיא ןעבירשרַאפ שוריפב ױזַא טהעטש סע זַא ןעזייוו םהיא טעװ
 ,טליּפשרַאפ טָאה רע זַא ,הרות

 םעד טָאה ןוא שמוח ַא טשימעגפיוא ל'ריאמ 'ר יבר רעד טָאה
 טהעטש לָאמַא יו תוישרּפ יד ןופ ףוס םעד ןעזיוועג ןַאמספרָאד
 ץפיוא םהיא רַאפ יז טָאה רע ןוא "ס;, יירד לָאמַא ןוא "פ,, יירד
 | : טשטייטעגסיוא ױזַא ןושל ןעשיפרָאד

 טסלָאז וליפא) "עיבעס עמַאס םעידוס, ןעכַאמ "ן'כמס, יירד יד
 עינמײנירּפ םיטַאלּפ, ןעכַאמ "ןעייפ,, יירד יד ןוא (ן'טּפשמ ןיילַא ךיז
 ,(ןעלָאצַאב טפרַאַאב ךיוא וטסלָאװ) ?ענעװָאלָאּפ

 שוריפב טָאה רע ןעװ ןערָאװעג לעּפתנ זיא ןַאמספרָאד רעד
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 "ירפוצ טימ טָאה ןוא הרות רעד ןיא ןעבירשעג ןיד קסּפ םעד ןהעזעג

 .קסּפ םעד ןעוועג םייקמ סייהנעד

 ייב הרות'ןיד ַא ןעגלָאפסױא טלָאװעג טינ טָאה רשוע ןַא דיא ַא
 יהי, רודיס ןיא טשימעגפיוא רעזנַאצ רעד טָאה .רעזנַאצ םייח 'ר
 :טגָאזעג ױזַא רשוע םעד טָאה ןוא "דובכ

 רעד ןיוש ריד ןעק ,רשוע ןַא טסיב וד לייוו ,יאדװַא טסניימ וד ---
 תובשחמ, :טגָאז ת"ישה זַא ןעסיוו וטסלָאז .ןָאט טינ רָאג ע"שבר
 ןייז זַא ךיז ייב טכַארט רשוע רעד סָאװ סָאד --- ?רודו רודל ובל
 סדניק ןוא רעדניק ענייז וצ --- תורוד רודל ןהעגרעביא טעװ תורישע
 "יהיו ,רֹע טכַארט ױזַא ,רע טגָאז ױזַא לייו "רמָא אוה יכ, ,רעדניק
 זַא "דומעיו הוצ אוה יכ , ריד ךיא גָאז ,ןייז סיוװעג סע טעװ ױזַא זַא
 זַא ("תדלמ דומעתו ןושלמ,) "דומעי, ןעלעפַאב טעװ ע"שבר רעד
 ...דיגנ סיוא ןערעוו וטסנעק ,ןהעטש ןעביילב לָאז תורישע ןייד

 לָאמניײא ןעבָאה בר רעקָארק ןעוועג זיא לשעה 'ר יבר רעד ןעוו

 רעסיורג רָאג ַא ןעגעװ הרות ןיד ַא םהיא ייב טַאהעג ןעדיא ייווצ

 ץעכילטע רַאפ ןעגיױצרַאפ ךיז טָאה הרות ןיד רעד ןוא דלעג עמוס

 .געט

 ןופ ןעגנַאגעגסיױרא ןענייז םיניד-ילעב יד ןעוו טנעװָא ןיא טעּפש

 ץ'פיוא טָאה ,טרעקעג קירוצ ךיז ןיד-לעב ַא רענייא טָאה ,בוטש ןיד-תיב

 ןוא ךעלדנער ענעדלָאג עיינ לעגָאּפש טרעדנוה טגײלעגקעװַא שיט

 | ,לשעה 'ר ן'יבר םוצ טגָאזעג

 תרותב רָאנ ,דחוש תרותב הלילח טינ ךייא ךיא ביג סָאד --

 ,בייחה תא בייחלו יאכזה תא תוכזל ידכ הנתמ

 ןוא ךעלדנער ענעדלָאג יד ןעמונעגוצ לשעה 'ר יבּד רעד טָאה

 ,בל בוטבו החמשב ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןיד-לעב רעד

 ןעצ יבר רעד ןעסיהעג לשעה 'ר יבר רעד טָאה סנעגרָאמוצ

 יד .סמעדייא ןוא ןהיז יד ןעדאלנייא ןוא הדועס ַא ןעטיירגוצ

 ךָאװנעטימ ןעטסָארּפ ַא ןיא הדועס עטרַאװרעדמוא יד זיא רעדניק

 ןעמונעגסױרַא לשעה 'ר יבר רעד טָאה ןעסע ן'כָאנ .אלּפ ַא ןעוועג

 ,טרעדנוה זיב סנייא ןופ טלײצעגּפָא עקנילָאװַאּפ ,ךַאלדנער ענעדלָאג יד

 עטפַאגרַאֿפ טימ ןעסעזעג רעדניק יד ןענייז ןעלייצ סָאד תעשב

 רע טָאה ,ןעלייצ ן'טימ ןערָאװעג גיטרַאפ זיא רע ןעוו .,טײקטנַאּפשעג

 תומיענב טָאה ןוא רעדניק יד ןופ רע'מינּפ יד טכַארטַאב עליו ַא

 :טגָאזעג ױזַא ייז וצ
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 זיא הדועס עגיטנייה יד זַא העטשרַאפ ךיא ,עניימ רעדניק ---
 ךיא ליװ ,ךַאלדנער יד ןעלייצ סָאד טרפבו ,לודג אלּפ ַא ךייא ייב
 ןערעלקפיוא ןינע םעד ךייא

 רימ ייב רָאפ טמוק סָאװ הרות ןיד רעד ןעגעוו רהיא טסייוו אמתסמ |
 עסיורג רָאג ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע .געט עכילטע עטצעל יד רַאפ
 ,שיט ןיד תיב ןיימ ףיוא ךַאלדנער ענעדלָאג טרעדנוה יד ,דלעג ןעמוס

 ןייק רַאפ הלילח טינ ןעבעגעג ןיד ילעב יד ןופ רענייא רימ טָאה
 יד בָאה ךיא ,בייחה תא בייחלו יאכזה תא תוכזל ידכ רָאנ דחוש
 ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןידה-לעב רעד ןוא ןעמונעגוצ ךַאלדנער ענעדלָאג

 יאדוװַא .ןעמונעגוצ ייז בָאה ךיא סָאװ רַאפ טינ טסייוו רע ,רעכיליירפ ַא
 םיפלא ףלא; רַאפ ןעפיוקרַאפ טינ המשנ ןיימ הלילחו הלילח ךיא לעוו
 רהיא ןעפורוצנעמַאזוצ ךייא ידכ ןעמונעגוצ ייז בָאה ךיא ,"בהז ירניד
 .ןעטַאט רעייַא ןופ ןענרעלּפָא ךיז טלָאז

 ,םיגיהנמ ,םילשומ ,םינבר ןייז וצ ןעמוקסיוא טעוװ ךייא ביוא ---
 םעד ךָאנ טוהל ןייז וצ טינ ,ריהזו ריהז ןייז רהיא טלָאז ,ןעדיא ייב
 טינ לָאמנייק הלילחו-סח טלָאז רהיא .תונתמ ןוא דלָאג ןופ קסַאילב
 ןערעוו דנילב טינ ןעלָאז ןעגיוא ערעייא .המשנ רעייא ןעפיוקרַאפ
 טהעז רהיא טָא -- ןערעוװו טמירקרַאפ טינ ןעלָאז דייר ערעייא ןוא
 ןעבעגּפָא קירוצ ייז ךיא לע ןעגרָאמ ,ךַאלדנער ענעדלָאג טרעדנוה יד
 ...ןיד"לעב םעד

 טסלָאז ערה-רצי ןופ ןעדערנָא טינ ךיז זָאל -- דחוש חקת אלו
 ל"מר) ,הסנרּפ -- דחוש ןעבעג ריד רע טעװ רַאטרעד ןייז תבׂש ללחמ
 | .(רעװעסָאס

 ,.כ .זט) ףודרת קדצ קדצ

 וצ ןעדערוצרעביא שנעמ םעד טכוז ערה-רצי רעד יו טקנוּפ

 ,תוקדצ וצ ןעדערוצרעביא שנעמ םעד ערה-רצי רעד טפָא טכוז ,תועשר

 יד טנרָאװ םעד ןעגעג ןוא יאדמ רתוי קידצ ַא ןייז לָאז שנעמ רעד

 קידצ ַא ןייז וצ ןוֿפ וטסלָאז ןעפיולטנַא --- "ףודרת קדצ קדצ, ,הרות

 .(רעשירַאבז יבצ באז 'ר) .ערה-רצי תצע זיא סָאד לייוו יאדמ רתוי

 ?"קדצ קדצ; ןושל עטלעּפָאט סָאד סָאװ וצ -- "ףדרת קדצ קדצ;
 ירבוד יד וצ ,םיאמר ענעטלַאהַאב יד וצ הרהזא ןַא זיא סָאד ---

 ןעקעדרַאֿפ וצ ןעטייקשלַאפ ןוא סנעגיל ערעייז טפָא ןעכוז סָאװ רקש
 "ונאטח אלו ונחנא םיקידצ , ןערעווש ייז .תמא ןופ לעטנַאמ ץ'רעטנוא

 תויאר ףיוא ןעטַײקשירעגירטַאב ןוא םירקש ערעייז ךמוס טּפָא ןענייז
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 -יזָאד יד ןעגעג .טייקגיטכערעג ןוא תוקדצ רעייז ןעזײװַאב וצ הרותה
 קדצ רעד זַא .הרות יד סָאד טנרָאװ טייקשי'רקפה ןוא טייקשלַאפ עג
 קדצ ץטימ ךיז טצונַאב סָאװ רעד ןוא קדצ רע'תמא ןַא ןייז זומ
 תבעות זיא סָאװ ,ער רבד ַא סָאד זיא ,טײקשלַאפ ןייז ןעקעדרַאפ וצ
 ,רענשטנעל ל"מר) .'ד

 רעד זַא, ללכ רעד ןייז טינ ריד ייב לָאז --- "ףדרת קדצ קדצ;
 ,קדצ טימ קדצ וטסלָאז ןעגָאיכָאנ רָאנ ."לעטימ סָאד טגילייה ליצ
 ןעטכערעג ַא ןעכיירגרעד וצ ןעצונַאב טסעװ וד עכלעוו ןעלטימ יד
 ,(םנוב 'ר יבר) .טכערעג ןייז ךיוא לָאז ,ליצ

 (.בכ .זט) הבצמ ךל םיקת אלו

 הזה םלועה ינונעת יד ןוא ףוגה תַאנה יד "ךלא םעד טינ ךָאמ
 ,הבצמ ַא ןעביילברַאפ ריד ךָאנ ןעלָאז יז זַא ןעבעל ןופ רקיע ץ'רַאפ
 ,(רעווישטידרעב)

 (.ד .זי) תעמשו ךלידגוהו

 ,טרעהעגוצ ךיז טסָאה וד ןֹוא הרות-ירבד טגָאזעג ריד רַאפ טָאה ןעמ
 ש'נשרד'עג רעביא הרות יד רעטעּפש טסָאה וד ןוא "בטיה תשרדו,
 ןוכנ תמא הנהו/ ,ורמוא םשב טגָאזעג טינ טסָאה ,ןעמָאנ ןייד ןיא
 טגָאזעגכָאנ גיד'תמא ךילטקניּפ הרות-ירבד יד טסָאה שטָאכ --- "רבדה
 ןוא הבנג ע'תמא סָאד טסיײה -- "לארשיב תאוה הבעותה התשענ;
 ,(רעזלעב םולש 'ר) ,לארשיב הלבנ ַא זיא

 (ד .זי) בטיה תשרדו

 ןייז ןליפא סָאד געמ "תמא הנהוק ,ןענע'שרד טוג טסעװ וד ---
 רעירפ ריד טסָאה וד "רבדה ןוכנ; רעבָא ביוא ,טסגָאז וד סָאװ תמא

 .,"תאזה הבעותה התשענ, ,ןענ'שרד וצ ןהעש .ןענָאז וצ טוג טיירגעגוצ
 יד ףיוא טשינ גנוקריוו םוש ןייק רעטרעוו יד ןעבָאה ,הבעות סע זיא
 .(ןילבולמ יבר) .ליצ רעייז טינ ןעכיירגרעד ןוא רערעהוצ
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 תמוי אל .תמה תמוי םידע השלש וא םידע םינש יּפ לע

 (1 .זי) .דחא דע יּפ-לע

 זַא ,האובנ יד ןוא המכח יד טגערפעג טָאה'מ ,ןעגָאז ל"זח יד
 זַא טרעפטנעעג עדייב ןעבָאה .הבושת ט'לעוּפ יצ טגידניז שנעמ ַא
 רעד לָאז ,טרעפטנעעג יז טָאה ,הרות יד טגערפעג ןעמ טָאה .טינ
 רע טָאה ע"שבר םעד טגערפעג ןעמ טָאה ,ןברק ַא ןעגנערב שנעמ
 ,ט'לעוּפ הבושת טגָאזעג

 -- םידע םינש יּפ לע; :קוסּפ ןופ שוריּפ רעד ןיא סָאד טָא
 רעד וליפא ,השלש וא ,האובנ ןוא המכח יד ,תודע ייווצ יד ךרוד
 ךָאד טעװ ,ןברק ַא ןעגנערב טסייה סָאװ הרות יד ,תודע רעטירד
  טינ ןעק ןעמ ,ָאטינ זיא שדקמה תיב סָאד ןעװ זַא ןעמוקסיוא
 ענייז ףיוא ןוקית ןייק ָאטינ רָאג שנעמ ן'רַאפ זיא תונברק ןייק ןעגנערב
 ןעברַאטש זומ אטוח רעד ,רעגידניז רעד ,"תמה תמויא רָאנ דניז
 סָאװ ,םלוע לש ונובר רעד רעבָא טָאה "דחא דע יִּפ לע תמוי אל,
 .ןעברַאטש טינ לָאז אטוח רעד זַא ,טגָאזעג םלוע לש ודיחי רעד זיא
 ל'ריאמ 'ר) .םיאטח ענייז ןערעוו ןעבעגרַאפ ןעלעוו ןעוט הבושת רע לָאז
 ,(רענַאלשימערּפ

 (.די .זי) ךלמ ילע המישא תרמאו

 הגרדמ רעגירדינ ַאזַא וצ ןערעדינרעטנורַא ןעלעוו ןעדיא יד זַא
 םהילע םישת םוש -- רעשרעה ַא ,לשומ ַא ךיז רעביא ןערעדָאפ ןופ
 .(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .ךלמ

 (וט .זי) ךלמ ךילע םישת םוש

 ןילַא ךיז ןענעק טסלָאז ,ןיילַא ריד רעביא ךלמ ַא ַא םיטשַאב

 על'היעשי 'ר) .ןעגנולדנַאה ענייד ןוא םישעמ ענייד ןיא ןעשרעהַאב

 : ,(רעצישּפָאר

 (וט .זי) ךלמ ךילע םישת ךיחא ברקמ

 רעדורב םענעגייא ןַא זַא טגָאזרַאפ טינ טלָאװ הרות יד ןעוו ןוא

 ץפיוא ןעמוקעג ןעמעװ טלָאװ ,ךלמ ַא רַאפ ןעמיטשַאב ןעמ לָאז

 ןעדמערפ ַא ךלמ ַא ךיז רעביא ןעמיטשַאב ןעלָאז ןעדיא זַא ןויער

 ? לארשי ערזמ טינ ןוא
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 ,ךלמ ַא ןעטסטלע ןַא ןעמיטשַאב ןעגעג טנערָאװ הרות יד ---
 עשידיא יד ןופ טרעטיײװרעד זיא ןוא סיורג ךיז טלַאה סָאװ ,דיא ַא
 רעשידיא ַאזַא .דמערפ םהיא זיא ןעבעל ךילגעט גָאט רעייז ןוא ןעסַאמ
 דמערפ ַא ןופ רעדמערפ ַא יװ ךיילג זיא ךלמ רעשידיא ַאזַא ,גיהנמ
 ןוא רעדירב ןוא רעטסעװש ענייז וצ דמערפ ךיז טלהיפ רע .קלָאּפ
 ,(ץיוורוה רֶׁשֲא 'ר) .קלָאפ ןייז ןוא םֶהיא ןעשיווצ טשרעה טייקדמערפ

 טי
 (.א .חי) ןולכאי ותלחנו 'ד ישא

 תכרב ייב םלוע לש ונובר םייב רימ ןעטעב עקַאט סָאד טָא
 האלמה ךדיל םא יכ ,םדו רשב תנתמ ידיל ונכירצת לאו :ןוזמה
 ,(רעװָאסָאק ךורב 'ר) .הבחרהו החותפה

 (ג ח) ךיחלא 'ד םע היהחת םימת

 ה"סשו םירבא ח"מר יד ןעגעקטנַא תווצמ ג"ירת יד ןענייז עודיכ
 ,םומ-לעב ַא רע זיא ,רבא ןַא טלהעפ שנעמ ַא זַא .ןעשנעמ ןופ םידיג
 ,םומ-לעב ַא ,רסח ַא שנעמ ַא ןיא ױזַא טקנוּפ .עקילַאק ַא ,רסח ַא
 ,הרות יד םורַאד טנערָאװ ,תווצמ ג"ירת יד םייקמ טינ זיא רע ביוא
 רעטנוזעג רעצנַאג ַא ןייז יאדװַא טסליװ וד יװ ױזַא "היהת םימת,
 םימתע ַא ןייז וצ ןעבערטש וטסלָאז ױזַא --- םירבא עלַא ףיוא שנעמ
 עלע'מהרבא 'ר) .תווצמ ג"ירת עלַא ןייז וצ םייקמ "ךיהלא 'ד םע
 ,(רעגייא

 'ד םע; ןפואב רָאנ ,טוג רהעז זיא תומימת -- היהת םימת
 ,(רעזלעב על'עשוהי 'ר) .טָאג ןופ ןעגעוו יד ןיא ךיז ןעטלַאה ,"ךיהלא

 ,רעצישּפָאר ילתפנ 'ר וצ טגָאזעג לֶאמַא טָאה ןילבולמ יבר רעד
 די:רחאלכ רעצישּפָאר רעד םהיא טָאה --- המכח עטסערג יד ןעבָאה עקַאט ןעמ ףרַאד ,ד םע םימת ַא ןייז וצ -- "ףיהלא יד םע היחת םימת; רעבָא ךָאד טגָאז הרות יד ,םכח ַא רַאֿפ ךייא טלַאה טלעוו יד
 ,טרעפטנעעגּפָא

 טהעטש הוצמ רערעדנַא םוש ןייק ייב ,ךיהלא 'ד םע היהת םימת
 הדמ רעגיזָאד רעד טימ לייוו ,תומימת ייב רָאנ "ךיהלא 'ד םע, טינ
 ,םימת ַא רַאפ ןערידנעטערּפ וצ ,ןעשנעמ ןערַאנוצּפָא טכייל רהעז זיא



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 276

 ביוא זַא ןענערָאװ וצ גיטיונ רַאפ ןענופעג הרות יד טָאה רעבירעד
 יבר) .טָאג טימ ץנַאג ןוא ךילרע ןייז וטסלָאז "םימת, ַא ןייז טסעוו וד

 ,(םנוב 'ר

 ,סיורג ןעבירשעג הרות רפס רעד ןיא זיא "םימת, ןופ "ת, יד
 ןענייז סָאװ ,הוואג-ילעב ץוח ,טלעוו עצנַאג יד ןעמעננײרַא ןעק יז זַא

 | ,(רעקצָאק) .רעסערג ךָאנ

 (די .חי) ןכ אל התאו
 ןוא ױזַא זַא ,ןעבעל ןיא ךרד ןייא ןעמיטשַאב טינ רָאט דיא ַא

 דיא ַא ףרַאד גיטיונ זיא'ס ןעוו ,ןייז דימת רע לָאז שרעדנַא טינ

 טינ טסרָאט "אלק וד ןוא "התאו, .תוליגר ןוא עבט ןייז ןערעדנע
 אל, -- שרעדנַא טינ ןוא ךרד ןיימ זיא ױזַא זַא "ןכ; דימת ןעגָאז
 יבר) .ןעסייהעג טָאג ךיד טָאה ױזַא טינ --- "ךיהלא .'ד ךל ןתנ ןכ

 | ,(םנוב 'ר

 ןוא תוחכ עטכעלש יד ןעשרעהַאב טינ ןענעק םלועה-תומוא יד
 'ד ךל ןתנ רעבָא ריד .רעצרעה ערעייז ןיא ןעציז סָאװ ןעגנוגיינ
 .ןופ חכיסדנַאטשרעדיװ ןעלעיצעּפס ַא ןעבעגעג ת"ישה טָאה ,ךיהלא
 רעקלעפ עלַא יװ ױזַא טינ ליוו ךיא ןעגָאז ןענעק טסלָאז --- "ןכ אל;

 ,(רעװָאנישמַא מ"מר) .תוחכ עטכעלש יד ןוא הוואת יד ןעבעגכָאנ !

 (ח .כ) בבל ךו אריה שיאה ימ

 ןיא ןהעג טינ רָאט תובצע ןופ ןוא הרוחש הרמ ןופ רעדנעדייל ַא
 ןײלַא ךיז וצ יורטוצ ןייק טינ טָאה ןוא זָאלטומ זיא רע .המחלמ

 .(רעקצָאק)



 אב ת יכ

 (' .אכ) החמחלמל אצת יכ

 תושרה טרָאװ סָאד ,(י"שר) .רבדמ בותכה תושרה תמחלמב
 ,רעגיטלעוועג ַא ,רעטסטלע ןַא --- "תושרל עדותת לַאו; ןושל ןופ זיא
 טסעוו ,תואישנ עכלעוו ןייז לבקמ טסעוו וד תעב ,זמרמ י"שר סָאד זיא
 המחלמל ןייז טיירגעגוצ וטסלָאז ,רעטסטלע ןַא ,גיהנמ ַא ןערעוו
 רעד ןופ ןעסַאמ יד ,הדע יד ןוא דחא דצמ רעטסטלע סלַא ,וד --
 ןוא ןעדירפוצ ןייז טינ תואישנ ןייד טימ טעװ הדע יד .טייז רעטייווצ
 .(רעווָאקטיבז עקלעמש 'ר) .ןעריקיטירק ןייא ןיא רדסכ ךיד ןעטלַאה

 -קעװַא ,םיחלא תארי ןופ ןהעגסױרַא טסעוװ וד ןעוו -- אצת יכ
 .ןעדירפוצמוא ןייז דימת וטסעוװ ,"המחלמל, ,ךרד ןעשידיא ןופ ןהעג
 ןעבעל ןיא דוריפ ןעכילרעניא ןופ ןעדייל טסעװ .גיהורמוא ןוא
 ,(רעב 'ר יבר) .ןיילַא ךיז טימ ןעטלַאה המחלמ ןוא

 הרות יד טינ טגָאז סָאװ רַאפ --- ךיביוא-לע המחלמל אצת יכ
 ןיא טגָאז הרות יד יװ ,אנוש ןעגעג ףמַאק ם'ניא ןָאט לָאז ןעמ סָאװ
 ןעמ לָאז --- "תורצצחב םתוערהו המחלמל ואבת יכו;/ ךתולעהב תשרּפ
 ףמַאק םוצ קלָאפ סָאד ןערעטנומ ןוא ןעקעוו ,תורצצח טימ ןעזָאלב
 יד טגָאז םעד טָאטשנָא ,,םכיהלא 'ד ינפל םתרכזנוע .אנוש ןעגעג
 ?"ראות תפי תשא היבשב תיארוק הרות

 ןעניוועג וצ רעטכייל ליפ זיא'ס זַא ןעגנורדעג ןענַאד ןופ זיא ---
 םהיא טריקַאטַא ןעמ ןוא אנוש םוצ סיורַא טהעג ןעמ ןעוו המחלמ ַא
 וד ןוא ,דנַאל ןייד ןיא טמוק אנוש רעד רעדייא ,עירָאטירעט ןייז ףיוא
 .ןעבײרטסױרַא םהיא טספרַאד

 וד ,םידקמ ךיז טויב וד זַא -- ךיביוא לע המחלמל אצת יכ
 .ןייז ףיוא ,דנַאל ןייז ןיא אנוש םעד טטריקַאטַא ןוא סױרַא טסהעג
 -- דֹרע ןייד ןעטערטרעביא טינ דלַאב םהיא טזָאל ,עירָאטירעט
 ,"ויבש תיבשו;
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 טזָאלרעד אנוש םעד טסָאה ֹוד -- םכצרַאב המחלמ אובת יכ

 ,טריזינַאגרָא ןייז טוג ןיוש וטזומ טלָאמעד ,דנַאל ןייד ןיא ןעמוקניירַא

 ןוא ןעלטימ עלַא ןעדנעװנָא ,תוחכ עלַא ןעלמַאזפיונוצ טזומ וד

 קלָאפ סָאד ןעפור ,ןערעטנומ ןעקעוװו "תורצצחב םתוערהו, תולועּפ

 (רעקצָאק) ןעבײרטוצסױרַא דנַאל ןופ אנוש םעד

 דימת וטסעװ ,המחלמל -- ץרָאל ץוחל לארשייץראמ אצת יכ

 יבר) .םויק ןייד רַאפ ןוא הרות ןייד רַאפ המחלמ ַא ןערהיפנָא ןעפרַאד

 ,(ןילבולמ

 ,.א .אכ) ויבש תיבשו

 .י"שר) .ערה רצי דגנכ אלא הרות הרבד אל

 ןָאט וצ שנעמ םעד ןעדערוצנָא ערה-רצי ךרד רעד זיא עודיכ

 ריתמ הרות יד םורַאד טָאה .טסייה הרות יד יו טרעקרַאּפ טקגופ

 דגנכ לעטימ ַא ןייז אפוג סָאד טעװ ראות-תפי ַא ןעמענ וצ טכַאמעג

 בייוו ַא רַאפ ראות-תפי יד ןעמענ טסייה הרות יד ביוא לייוו .ערה רצי

 -רַאפ טקנוּפ ןָאט וצ שנעמ םעד ןעדערנָא ערה רצי רעד ןיוש טעװ

 .(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .,ןעמענ וצ טינ רהיא אקווד --- טרעק

 "נָא וטסלָאז ערה רצי ן'טימ לעגנַארעג ם'ניא --- ויבש תיבשו

 רע סָאװ תונשקע ןוא תוזירז עבלעזיד ןוא ןעלטימ עבלעזיד ןעדנעוו

 (ס"שעב) .ןעגנַאפ ֹוצ ךיד ידכ ריד ןעגעג טצונַאב

 (.כ .אכ) אבסו ללוז

 ישודיח) .אבוסו ללוז ַא זיא שנעמ ַאזַא ,ןעסע טינ רע ןעק ,הוצמ תדועס ַא

 ,(ם"ירה

 לש ןיי; ןערָאי דנעגוי ענעּפָאלשרַאפ -- "תירחש לש הניש,

 טיילעגנוי .סָאװ "םידליה תחישו; ,סנעפנָארב קנירט עטסָארּפ ,"םירהצ

 (רעקצָאק) ."םלועה ןמ םדָאה תא ןיאיצומ, --- ,עילַאק ןעכַאמ

 (.אכ .אכ) ךברקמ ערה תרעבו
 עטכעלש סָאד ןעטָארוצסיױא ןייז לדתשמ ךיז גיטכירפיוא וטסעוו

 ךיז ןעשנעמ ןעלעוו ,"ואריו ועמשי לארשי לכו/ ריד ןיא זיא סָאװ
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 םימש תארי וצ שיש ימ לכ, :ןעגָאז ל"זח יד יװ ,ןערעהוצ ריד וצ
 ,(רעלעהוא השמ 'ר) ,"םיעמשנ וירבד

 זַא ,םנוב 'ר ן'יבר ן'רַאפ טמהירַאב ךיז לָאמַא טָאה סרוקיּפַא ןַא

 ,הריבע ןייא ץוח ,םלועבש תוריבע לכ ףיוא ןעוועג רבוע ןיוש טָאה רע

 .ןעוועג רבוע טשינ ךָאנ רע טָאה "תעדל ומצע תא דבַאמה;

 רעד םהיא טָאה --- ןייז רבוע טַינ וטסנָאק הריבע יד ףיוא ---
 ןהעגַאב ךרוד תמחמ -- טרעפטנעעגּפָא לעכיימש ַא טימ םנוב 'ר יבר
 תרעבו; ןופ הוצמ יד ןייז םייקמ תמאב טשרע רָאג וטסעוו הריבע יד
 ..."ךברקמ ערה

 םנוב 'ר יבר רעד טָאה -- ?תונימ וב הקרזנ, ל"זח רמאמ םעד

 עסיורג ַא טָאה שנעמ ם'ניא גנוציוּפשנייא ןַא יו טקנופ זַא ,טשסייטעג

 ץפיוא טקריװ יױזַא ,םזינַאגרָא ןעכילשנעמ ןעצנַאג ן'פיוא גנוקריוו

 ךרד ןופ םהיא ןערהיפוצרעטנורַא ,תוסרוקיּפַא ,תונימ לעסיב ַא שנעמ

 .רשיה

 סָאװ ןעסיוו טסלָאז טינ טניימ --- "סורוקיּפאל בישתש המ עדו;
 ,אפוג ךיד טניימ ןעמ רָאנ ,סוקיּפַא ןַא ןופ אישק ַא ףיוא ןערעפטנעוצּפָא
 ,ריד ןיא זיא סָאװ טורוקיּפא רעד

 שנעמ ַא ןעק תוישק לייט .תוישק ןיא קוליח רעסיורג ַא ןַארַאפ
 ךמוס טינ ךיז שנעמ ַא רָאט תוישק לייט ןוא לכש ן'טימ ןערעפטנערַאֿפ
 זומ ,ןייז גישמ טינ לכש רעד ןעק ץורית םעד לייוו ,לכש ןייז ףיוא ןייז
 רעבָא שנעמ רעד ,הנומא ןייז ףיוא ןייז ךמוס ךיז שנעמ רעד םורַאד
 ןערעפטנערַאפ טינ ןעק רע סָאװ אישק ַא ןיא ךיז טכַארטרַאפ סָאװ
 -יפא וצ םהיא סָאד טגנערב ,לכשה ןמ הלעמל זיא ץורית רעד לייוו
 -צַארב ןמחנ 'ר) ..."ןובושי אל היאב לכ; ,רמאנ תז לעו תוסרוק
 .(רעװַאל

 רומאח רוב הז ,םיברה ןושרל וחתַפו דיחיה תושרב רוב רפוחה
 -עג ואוו ,רוב ןעפורעג ץרָאה םע ןַא טרעוװ עודיכ (.טמ ק"ב) הרותב
 ? רוב ןערעוו ןעפורעג לָאז ןדמל ַא זַא ,ןעמ טניפ

 -תיב ןיא טציז סָאװ דיא ַא --- דיחיה תושרב רוב רפוחה הז ---
 הפשחמ רעד טימ "םיברה תושרל וחתפו, ,הרות טנרעל ןוא שרדמה
 רוב הז -- םיבר םעד ןייז וצ לישכמ ןענרעל הרות ןייז ןעצונוצסיוא
 ,(רעצישזדָאמ לארשי 'ר) ... הרותב רומָאה
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 'ר ן'יבר רעניזדַאר ן'טימ סעומש ַא ןיא לָאמַא טָאה ליכשמ ַא
 ;םהיא טגערפעג ךינעה ןושרג

 ךָאד טגָאז .םיליכשמ יד טנייפ ױזַא םידיסח ןעבָאה סָאװרַאפ ---
 עלַא ךָאד רימ ןענייז -- "םכיהלא 'דל םתֵא םינב; הרות יד זנוא
 ,ןעטַאט ןייא ןופ רעדניק

 לעכיימש ַא טימ רעניזדַאר רעד םהיא טָאה --- ,תמא ,תמא ---
 רעבָא ןעבָאה רימ ,ןעטַאט ןייא עקַאט ןעבָאה רימ --- טרעפטנעעגּפָא
 זנוא ייב זיא "רתומ/ זיא ךייא ייב סָאװ סָאד לייוו ,"רתומ , ןייא טינ
 .. . ?רוסָא;

 ןעגעוו טלהעצרעד אינתה-לעב םעד ,ןמלז רואינש 'ר לָאמַא טָאה'מ
 ןעמוקנירַא םהיא וצ טפָא טגעלפ רעכלעוו ןַאמנעגנוי ןעשי'דמול ַא
 טָאה ,םיסרוקיּפא טימ רבחתמ ךיז זיא רע זַא ןעגרעל ןיא ןעסעומש

 יװ סעומש ַא םהיא טימ טרהיפרַאפ "אינתה-לעב; רעד לָאמניײא

 יו ןוא םיסרוקיּפא ןוא םיעשר טימ תורבחתה יד זיא'ס ךילרעפעג

 ןעקנַאדעג ענעברָאדרַאפ ערעייז טימ ןייז עיּפשמ ןענעק ייז טכייל

 ,םישעמ עטכעלש ןוא

 . ןערעהוצנָא רימ ןעבעג וצ הזימרב טניימ יבר רעד ביוא ---

 ,ץהגאד טינ יבר רעד ףרַאד ,םיליכשמ יד טימ טפַאש'רבח ןיימ ןעגעוו

 טָאה -- היאר ַא .העּפשה םוש ןייק ןעבָאה טינ ייז ןעלעוו רימ ףיוא

 רבח טָא -- ןעבעגעגוצ לעכיימש ןעגיכעטש ַא טימ ןַאמרעגנוי רעד

 ץלַא ךָאנ ןיב ךיא ןוא םידיסח ס'ניבר ן'טימ ןערהָאי ןיוש ךימ ךיא

 ,.דיסח ןייק טינ ץלַא ךָאנ ןיב'כ ,קינד"בח ןייק טינ

 "רחאלכ ןמלז רואינש 'ר םיא טָאה --- ? ךיילגרַאפ ַא רַאפ סָאװ --

 זיא האמוט רבד ַא זַא ,ןיד רעד זיא האמוט ייב --- טרעפטנעענּפָא די

 ןילוח ביוא ,השודק ייב ןעגעגַאד .העיגנ רעזילב רעד טימ אמטמ

 םישדק"ישדק טימ םילק םישדק רעדָא המורת טימ רבחתמ ךיז זיא

 ךיז ןיא טריברָאסבַא סע ביוא שדוק ןיא טלעדנַאװרַאפ ןילוח טרעוו

 טרפב ,טשינ הלועּפ ןייק טָאה ,טינ גוט ןיילַא העיגנ .השודק יד

 וטסָאה השודק רעד טימ :טרעקרַאפ טקנוּפ זיא ריד ייב העז ךיא יו

 עניימ טימ תורבחתה עטנעָאנ ןייק -- העיגנ עזיױלב יװ טינ רהעמ

 ענייד טימ ,האמוט רעד טימ ןעגעגַאד וטסהעז ,טשינ וטסָאה םידיסח

 ןוא תונויער ערעייז עלוב טזיב וד ןוא ךיז "וטס'רבח םיסרוקיּפא

 ...ייז ןופ רענייא יו ןערעוו רעטעּפש רעדָא רעירפ טסעוו וד

 ,םישפח סָאװ רַאפ ,ם"ירה ישודיח םעד טגערפעג לָאמַא טָאה'מ
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 רעכיג םיער םישעמ ערעייז ןיא ןענייז תווצמו הרות לוע ןֹופ עיירפ

 ? םידיסח ןוא עמורפ יוװ חילצמ

 -- תמא ןַא תימ ייז ייב זיא ןעוט ייז סָאװ סָאד ,עיירפ יד לייוו

 וצ ךיז ןעקַאּפ ןעדיא ןהעזעג לָאמַא טָאה ךלמילא 'ר יבר רעד
 6 }1 : יהעיסנ עטייוו ַא

 ? טייוו לוזַא ןעדיא ןערהָאפ ןיהואוו ---
 ,טרעפטנעעגּפָא םהיא ייז ןעבָאה --- עשרַאװ ןייק
 ,לחומ טייז ,טסירג ,עשרַאװ ןיא ןעמוקנָא טעװ רהיא ןעוו ---

 ,םלוע ארוב טסייה רע ,עטַאט רעייא ןיא עטַאט ןיימ ,ןעטַאט ןיימ

 ,..ןדובכ ץרָאה לכ אלמ זיא גנוגיואוו ןייז

 לב תישאר ףרַאד ,הבהא ןוא הארי טימ טָאג ןעניד ליוװ סָאװ רעד
 רע סָאװ רַאפ ןוא טָאג רַאפ ןעבָאה ארומ ףרַאדַאב רע סָאװרַאפ ןעסיוו
 ,(רעלעבָאנרעשט יכדרמ 'ר) .ןעבָאה ביל םהיא ףרַאדַאב

 א .בכ) הארת אל

 ,ןומה ןעטסָארּפ ן'פיוא ,םעה יטושפ יד ףיוא ןעקוק טינ טסלָאז

 "םהמ תמלעתהוק .ענענַאטשעגקירוצ ,ענערָאלרַאפ ,ענעסיוטשרַאפ יו
 ןעבָאה ןעלעװ טינ טסעװ וד ,ןעליױהרַאפ ךיז טסעװ וד ןעמעוו ןופ
 -רעל ייז טסלָאז בוח ןייד זיא סע-- "םבישת בשה, .אשמו עגמ ןייק
 ןעלָאז ייז ,/ךיחאל; ןופ הגרדמ רעד וצ ייז ןעגנערב ,ןעיצרעד ,ןענ
 .(רעצינעשזָאק על'השמ 'ר) .וד יו ךיילג ןייז

 םימבו םחלב םכתא ומדק אל ושא רבד לע

 (.ה .גכ) םירצממ םכתאצב ךרדנ

  תלוכיב טינ לעיצנַאניפ ןענייז ,טײלעמירַא ןעוועג ייז ןענייז רשפא

 רַאפרעד ,לארשי אובר םישש יד ןעקנירט ןוא ןעסע ןעבעג וצ ןעוועג

 ?"'ד להקב יבאומו ינומע אבי אל,

 ןעבָאה יוװ ַאט ,ךַאזרוא יד ןעוועג ןעבָאה עקַאט לָאז סָאד טיוא ---

 ?ןעטלעש ןעדיא יד לָאז רע ,רועב ןב םעלב ןעגניד וצ דלעג ןעמונעג ייז

 יזַא ביוא ,טײלעמירָא ןייק ןעוועג טינ ןענייז ייז זַא ,סיוא ךָאד טזייוו
 ומדק אל רשא רבד לע; ןעוועג סיורג שקַאט אטח רעייז ךָאד זיא

 ,(רעקסמָאדַאר) ."טימבו םחלב םכתא
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 (.די .גכ) ךנזא לע ךל היהת דתיו

 ייב ןעלָאז ןערעיוא ענייד טימ טסרעה וד סָאװ רסומו הרות ירבד
 ַא יװ ץרַאה ןייד ןיא ןערעו טקעטשעגנירַא ןוא טגיטסעפעגנייא ריד
 ןערעטייוורעד לָאמַא טסעוו וד --- "ץוח ךתבשב היהו, וליפא ."דתי;
 ןוא "הב תרפחוא רשיה ךרד ןופ ןערעקּפָא טסעװ ,טייקשידיא ןופ ךיז
 רסומו הרות ירבד יד ןעבָארגפיױא וטסעוװ ,ןעבָארג ריד ןיא טסעװ וד
 הבושת וטסעוו "ךתאצ תא תיסכו תבשופ טרעהעג לָאמַא טסָאה וד סָאװ
 הנחמ לגד) .תוריבע ענעגנַאגַאב ענייד ןעקעדרַאפ טעװ סָאד ןוא ןָאט
 ,(םירפא

 (.בכ .גכ) ךיהלא 'דל רדנ רודת יכ

 -ןופ ,הריחב רעד טימ ןערעוו ןעריובעג טעװ שנעמ רעד םגה
 רע םהיא ןעמ טרעװשַאב ןעריובעג טרעװ רע רעדייא ןעגעווטסעד
 העובש יד ךיז ףיוא טמענ רע ןוא רשיה ךרדב ךיז ןערהיפפיוא לָאז
 ןעגײלּפָא טינ שנעמ רעד לָאז ,ומלשל רחאת אל ." 'דל רדנא ַא יו
 "עטלע יד ףיוא ,"הנשא הנּפאשכל, -- רעטעּפש ןעלָאצַאב וצ רדנ םעד
 ךָאד ןעק'ס * 'ד ונשרדי שרד יכ, .ןערעװ םורפ רע טעװ ןערהָאי ער
 רע רעדייא רעירפ ןעמענקעוַא המשנ ןייז טעװ ע"שבר רעד זַא ןייז
 תווצמ ןהָא ןעצנַאגניא ןעברַאטש טעװ רע ןוא ןערעװ טלַא טעוו
 ףיוא ןעמוקפיורַא ךָאד רע טעו -- "אטח ךב היהו; םיבוט םישעמ ןוא
 .(רעװעסָאס ל"מר) ,אטוח ַא טלעװ רענעי

 (.ג .הכ) ףיסוי .ןּפ ףיסוי אל

 טפָארטשַאב ,םידימלת ענייז וצ גנערטש וצ זיא סָאװ דמלמ רעד
 .הרותה ןמ ס'השעת אל ייוצ ףיא רבוע זיא ,תוקלמ טימ טּפָא ייז
 ,(רעקרָאװ י"ר) .השעת אל ַא ךיוא זיא ןיילַא ףיסוי ןּפ ,ףיסוי אל --

 (| .הכ) לארשיב ומש החמי אלו

 דיסח ַא רענייז יו טרעהעג לָאמנייא טָאה ם"ירה ישודיח רעד
 ,"ומש חמי, טגָאזעגוצ סורוקיּפא ןַא ןופ ןעמָאנ םעד גידנענָאמרעד טָאה

 ישודיח רעד םהיא טָאה -- ןעגָאז טינ רהעמ סָאד טסלָאז ---
 םינב אלב תמש רמומ, ,ט'נקסּפ ימלשורי רעד -- ןעירושעגנָא ם"ירה
 תוצמ ןוא םובי םוקמב הצילח ךָאד זיא עודיכ ."הצילחב תבייח ותשא
 וטסמוק ,"לארשיב ומש החמי אלש, ידכ ,ןעטָאבעג הרות יד טָאה ,םובי
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 ריהז יי -- ֹומש חמי -- הרות יד יו טרעקרַאפ טקנוּפ טטגָאז ןוא

 ןעגָאז טינ רהעמ סעכלעזַא טסלָאז

 (.די .הכ) הנטקו הלודג הפיאו הפיא

 ןעֹו .וינע רעסיורג ַא ןעוועג עקלעמש 'ר יבר רעד זיא עודיכ

 "ילעב יד ןוא בר רעגרובשלעקינ רַאפ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רע

 רע טָאה תונבר בתכ ַא םהיא ןעבעג וצ ןעוועג םיכסמ ןעבָאה םיתב

 תבש יאצומ זיב דייבתכ סָאד ןע'נמתח טימ ןעטרַאװ וצ ןעטָאבעגנָא

 "וו 6 | ן יו | | ,שדוק

 שדוק תבש יאצומ ןענייז גרובשלעקינ ןופ הליחקה יגיחנמ יד ןעוו
 ;טרעפטנעעגּפָא גיד'הרירב ןיאב רע טָאה הבושת ןייז ןערעה ןעמוקעג

 .בר ךייא ייב ןייז רעסעב ןיוש לעוװ ךיא ,ןעלַאפרַאפ ,אלימ ---

 זיא סָאװ :םהיא טגערפעגרעביא רעהעטשרָאפ הליהק יד ןעבָאה
 תבש יאצומ !ויב ןעטרַאװ ןעסייהעג ןנוא טָאה רהיא סָאװ החביס יד

 רעגרובשלעקינ סָאד אחינ טינ יֹוזַא ךייא זיא סָאװ רַאפ ןוא שדוק
 יב וי | ? תונבר

 יבר רעד טָאה- תמא ןעצנַאג םעד ןעגָאז ךייא לעוו ךיא ---

 ָאד ןיב ךיא ןעו -- טרעפטנעעגּפָא ייז גיד'תומימת עקלעמש 'ד

 ןיא רעדעב ןערעוו וצ טכַארטעג הליחתכל ךיא בָאה ןעמוקעג רעהַא

 טימ ןָאט וצ טינ טָאה ,טניימעג ךיא בָאה רעדעב ַא --- .גרעבשלעקינ
 המלש ןבא/, ןייק טימ ,"חגטקו חלודג ןבאו ןבא; ןייק טימ ,רחטמ ןייק

 ןייז ,טינ ט'פנח ,טינ טרַאנ ."קדצו המלש הפיא , ןייק ןוא "קדצו

 ,ךילרע ןוא הנומאב זיא הכאלמ

 ןהעז וצ ןײרַא ץחרמ ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא זַא שדוק תבש ברע
 טצונַאב רעדעב רעד ךיוא זַא ןחעזעג ךיא בָאה ,רעדעב ןופ תוגהנתה יד

 רע טנָארט םיתב-ילעכ עכייר יד .,ײרערַאנּפטָא ןוא הפינח טימ ךיז

 שטָאכ ,ערַאּפ יד רעטי'מעט'ַאב טכַאמ ,רעסַאװ עלעפעש טוג א רעטנוא

 ןעגעווטסעדנופ ,זיירּפ ןעבלעז םעד םהיא ןעלהָאצַאב ןעדיא עמירָא יד

 זַא ,יוזַא ביוא ,ןעסָאלשַאב רימ ייב ךיא בָאה ,םידיגנ יד רע טיפנח

 ,אלימ -- הפינח ןוא רקש ,ײרערַאנּפָא ָאד ןיא ץחרמ ןיא וליפא
 ...בר ןייז רעסעב ןיוש ךיא לעװ ,ןעלַאטרַאפ

 (זי .הכ) קלמע ךל השע רשא תא רוכז |

 ןעדיא יד ןפוא ןעלעדייא טסכעה ַא ףיוא ָאד טנָאמרעד הרות יד
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 םא ונברקב 'ד שיח; טגערפעג ןעבָאה ייז ןעוו ,םידיפרב אטח רעייז
 ."ןיא

 םעניישרעדנואוו ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ךלמ ַא וצ לשמ ַא זיא סָאד

 -ןײרַא לָאמנייא ךיז טרָאד טָאה ןהוז ס'דניירפ רעטבילעג ןייז ןוא סדרּפ
 רמוש רעד ןעמוקעג זיא .תוריּפ עקַאמשעג יד ןענע'בנג וצ טּפַאכעג
 רעד זַא .ןעסיבעצ םהיא טָאה ןוא ,טנוה רעוייב רעד ,סדרּפ ןופ
 טינ רהעמ לָאז רֶע ןהוז ט'דניירפ ןייז ןענַאמרעד טלָאװשג טָאה ךלמ
 "עג --- ; טנָאמעד ןפוא ןעלעדייא ןַא ףיוא םהיא רע טָאה ,ןענע'בנג
 ?ןָאטעג ריד טָאה טנוה רעד סָאװ וטסקנעד

 רע .םידיפרב אטח רעייז ןעדיא יד ע"שבר רעד טנָאמרעד יױזַא
 יד רהיא טקנעדעג --- ?רוכז, ,ןפוא ןעלעדייא ןַא ףיוא ייז טנַאמרעד
 קודצ 'ר) ...?ןעסיבעג ךייַא טָאה קלמע טנוה רעד טָאװרַאפ הביס
 ,(ןהכה

 "ללמע ךל השע רשא תא רוכז, הרות יד טגָאז סָאװ רַאפ ---
 לארשי קלָאפ עצנַאג סָאד טבערטשעג ךָאד טָאה קלמע --- דיחי ןושלב
 ? םיבר ןושלב "םכל, ןהעטש טפרַאדַאב טָאה ,ןייז וצ רקוע

 לארשי קלָאפ עצנַאג סָאד טליצעג טָאה קלמע ,עקַאט תמא ---
 רעד ןופ ןעטלָאּפשעגּפָא ךיז ןעבָאה סָאװ ןעדיא יד ,ןעגנערבוצמוא
 -"עג ן'קלמע ןופ ןענייז ,רעדנוזַאב ןעגנַאגעג ןענייז ,הנחמ רעשידיא
 ןעטלַאהעג טסעפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעדיא יד ןוא ןערָאװעג טע'גרה
 סטכעלש ןיק קלמע טָאה הנחמ רעשידיא רעד ןיא ןעסָאלשעגניײא
 רשא תא רוכז, טנערָאװעג הרות יד רעבירעד טָאה ,ןָאט טנָאקעג טינ
 טָאה קלמע סָאװ ןעקנעדעג טסלָאז --- דיחי ןושלב "קלמע ךל השע
 ,(םנוב 'ר יבר) .רוביצה ןמ שרוּפ ַא ןעוועג טזיב וד ןעוו ,ריד וצ ןָאטעג

 "עג ןעפַאשַאב זיא שנעמ רעדעי -- ךמצע ינפב עשר יהת לאו
 ףרַאד שנעמ רעד אצמנ .ןייז וצ ןקתמ סעפע טלעוו רעד ףיוא ןערָאװ
 סָאװ שנעמ רעד רעבירעד ,שנעמ םעד ףרַאד טלעו יד ןוא טלעוו יד
 ןמ שרוּפ ַא זיא ,תודדובתה טעװַארּפ ,םירדח ירדחב ךיז טסילשרַאפ
 ,"ומצע ינפב עשר, ַא זיא ןעשנעמ ןֹופ טרעדנוזעגּפָא טבעל ,רובצה
 רַאפ קעװצ םעד ןייז ןקתמ טינ רע ןעק תוגהנתה ַאזַא ךרוד לייוו
 .ןערָאװעג ןעפַאשַאב טלעו רעד ףיוא םלוע ארוב ןופ זיא רע ןעכלעוו
 ,(רעשזובישזעמ ךורב 'ר)
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 חי .הכ) עג ףיצ התאו

 ןייק וטסָאה ,דימ וטזיב ןענעװַאד ןוא ןענרעל םוצ טמוק סע ןעוו
 -- "םיהלא ארי אלו, ןמיס ַא סָאד זיא ,לענש ּפָא וטסּפַאכ ,טשינ טייצ
 ,(רעשטירזעמ רעבוד 'ר) .םיהלא ארי ןייק טינ טזיב וד זַא

 םיתינעת ןעװַארּפ ןופ דימ ןייז טסנָאק וד -- עגיו ףיע התאו

 ,םיהלא ארי ןייק ןייז טינ ץלַא ךָאנ ןעגעווטסעד ןופ ןוא םיפוגיסו

 ,(ןילבולמ יבר)

 (.טי .הכ) חכשת אל

 השע רשא ןעסעגרַאפ טינ וטסלָאז ןעמוק טעוװ חישמ ןעוו וליפא

 ,(רעזלעב םולש 'ר) .קלמע ךכ



 אובת יכ

 (.ב .וכ) המדאה ירּפ לכ תישארמ תחקלו
 ,(י"שר) ימג הילע ךרוכ ,הרכבש הנאת האורו והדש ךותל דרוי םדא

 יי ?"ימג, ַא אקווד סָאװרַאפ
 טהילבעצ תוריּפ יד ,ןעסקַאװעצ דלעפ ןייז טהעז שנעמ רעד ןעוו

 סָאד ןעבָאה "ודי םצועו וחכ; זַא ,ןעטכַארט טעװ רע זַא ןייז ךָאד ןעק
 ןענייז ,ןעצנַאלפ ,ןעייז ,ןערעקַא ,ןעטײברַא ןייז קנַאד ַא .טכַאמעג ץלַא
 ערַאבטכורפ טימ רעמיוב יד ןוא האובת טימ טנירגַאב רעדלעפ יד
 ןעבָאה .ןערעװ טליפעגנָא ץלָאטש טימ טעװ ץרַאה ןייז ןוא תוריּפ
 "יז טגנערב רע רעדייא ךָאנ שנעמ םעד ןעסייהעג ל"זח יד רעבירעד
 -ישאר יד יװ ,"ימג, ַא ןעמענ רעירפ רע לָאז טָאג וצ םירוכב ענ
 הכרב יד זַא ןעפיירגַאב לָאז רע ידכ ,"'ד ישעמ םילודג; ןעכַאמ תובית
 רָאנ המכח ןוא טײברַא ןייז ןופ טינ זיא ןעטרָאג ןיא ןוא דלעפ ןיא
 ןופ זיא ןעסקיוועג עלַא יד ןופ רעדנואוו יד זַא ,* 'ד תאמ הכרב אשי;
 ,(רעװעסָאס ל"מר) .טָאג ןופ הכרב רעד

 (.ה .וכ) המירצמ דריו יבא דבוא ימרא

 ליבשב , ,טנָאז סָאװ "איזר אילג, רפס ןיא רמאמ  ַא ןַארַאפ
 "אתודהשירגיא אֹרק ןבל) הרותב םוגרת ןושל וניבא בקעי איבהש
 / ."המירצמ תולגב לארשי ואב ךכ ליבשב (דעלג ול ארק בקעיו

 ואשיו; : הרות רעד ןיא קוסּפ םעד ןיא רימ ןעבָאה ףיורעד זמר ַא
 עדנעהעז טייוו ערעייז טימ ןעבָאה רעדניק ס'בקעי --- "ואריו םהיניע
 םילאעמשי עּפורג ַא זַא "האב םילאעמשי תחרא הנהו, ןהעזעג ןעגיוא
 "רעלגע טרָאװ םעד בילוצ ,"דעלגמ; רעדירב ערעייז ןעפיוק ןעמוק
 . ףךירוהל, .הרות רעד ןיא טכַארנעגנײרַא טָאה בקעי רעטָאפ רעייז סָאװ
 ןערעדינ ןעזומ ףסוי רעדורב רעייז טעו םעד ךרוד סָאװ ,"המירצמ

 : ,םירצמ תולג ןיא
 ךריו יבא דבוא ימרא,; קוסּפ ןופ שוריּפ רעד זיא סָאד ןוא

 ןעועג םרוג סע טָאה הרות רעד ןיא ןושל םוגרת "ימרא,; ,"המירצמ

: 2860 
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 דריו , טגָאז הדגה לעב רעד יװ ,םירצמ תולג --- "המירצמ דריוק םוצ
 ןעוועג ןעגנואווצעג .זיא וניבָא בקעי .,"רובידח יּפ לע סונָא המירצמ
 טרָאװ ןעשיאעמַארַא םעד ךרוד "רובידה יּפ לע, םירצמ ןייק ןייג וצ

 יבר) .הרות רעד ןיא טכַארבעגנײרַא טרָאװ דמערפ ַא טָאה רע סָאװ
 ,(לשעה 'ר

 (.אי .וכ) בוטה לכב תחמשו
 ,טוג זיא ס לייוו רַאפרעד טינ ,סטוג ן'טימ ןעיירפ ךיז טסלָאז וד

 סטוג טָאד ריד טָאה טָאג סָאװ -- ''1 ךל ןתנ רׁשֲא; רקיע רעד רָאנ

 | ,(רעקטמָאדַאר) ,ןעבעגעג

 עגידנעטשלופ ןייק ָאטינ זיא דלעג וצ הואת ייב יװ טקנוּפ
 רעסערג ץלַא דלעג ךָאנ הוואת יד זיא סע רעסערג סָאװ ,טייקנעדירפוצ
 יֹוזַא ,"םיתאמ הצור הנמ ול שיש ימ; --- ערה"רצי ןופ קשח רעד זיא
 ,תוחמש ינימ עלַא ןיא טייקנעדירפוצ ןוא טײקטַאז ןייק ָאטינ ךיוא זיא

 ,(רעלהוא על'השמ 'ר) |

 ,הווצמ לש החמש טינ רימ ןעניימ ,החמש ןעגעוו ןעדער רימ ןעוו
 "רַאפ טינ ןעק ןעמ ןוא המצע ינפכ הנרדמ ַא ךָאד זיא סָאד םירָאװ
 ןעניימ רימ סָאװ .הגרדמ לעב ַא ןייז לָאז דיא רעדעי זַא ןעגנַאל

 .(רענילרַאק ןרהא 'ר) .תובצע ןייק טינ רָאנ זיא ,החמש

 ןעסילשרַאפ ייז ןעוו -- תועמד ירעשמ ץוח םילעננ טירעשה לכ
 טכיירגעג טינ ןערערט יד ןעטלָאװ ןערעיוט ערעדנַא עלַא יו ךיז
 תובצע ןופ קורדסיוא רעד ןענייז ןערערט לייוו .ןיירַא לעמיה ןיא
 םענעסָאלשרַאפ ַא ןערַאּפשוצכרוד ןעוועג רעווש ייז טלָאװ םורַאד
 ןעטלַאּפשעצ ןוא ןערעכעלכרוד ןעמ ןעק ,רעבָא החמש ךרוד .רעיוט
 ןמחנ 'ר) .לעמיה ןיא ןערעיוט עטסנעסָאלשרַאפ עטסלעגיררַאפ יד
 ,(רעװַאלצַארב

 רע תעב ,שנעמ ַא ןופ עבט יד זיאס -- 'ד ישקבמ בל חמשי
 רעצ טימ לופ ןייז ןעכוז םעד תעשב רע לָאז ךַאז ענערָאלרַאפ ַא טכוז
 הדבא יד טניפעג רע ןעוו ,רע טרעוו רעכילהערפ ַא .גָאטהעװ ןוא
 סיורג ןעבָאה ,ךיליירפ ןענייז טָאג ןעכוז סָאװ יד ,"'ד ישקבמ, יד
 ,(םנוב 'ר יבר) .םהיא ןעכוז ייז ןעוו דלַאב האנה
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 ףעצונ םוש ןייק טינ שנעמ םעד טגנערב תובצע סָאװ רעסיוא
 ןופ םהיא טביױרַאב ,שיזיפ םהיא טכערבוצ ןוא םהיא סע טגירדינרעד
 ,ונוק תעד לעו ותעד לע ריבעמ םהיא זיא ןוא ןוחטב ןוא גנונעפָאה ןייז

 ,(ןמלז רואינש 'ר)

 (| .וכ) םירצמה ונתוא ועריו

 ןיא ןעדיא יד רַאפ קילגמוא רעטסערג רעד ןעוועג זיא סָאד טָא

 ערעייז ,"םיעירג ערעייז ןייז טלָאװעג ןעבָאה םיירצמ יד סָאװ ,םירצמ

 לאיחי 'ר) ,ןייז וצ רבחתמ ייז טימ ךיז טרַאגעג ןעבָאה ייז ,דניירפ

 : .(רעצינעשזָאק בקעי

 (.גי .וכ) יתחכש אלו ךיתוצממ יתרבע אל

 "יתחכש אלו; תווצמ ענייד ףיוא ןעװעג רבוע טינ בָאה ךיא
 ךיא תעב ,טָאג ריד ןיא ןעסעגרַאפ טשינ בָאה ךיא --- רקיע רעד ןוא
 ,(תמא תפש) ,הוצמ יד ןָאטעג בָאה

 "יווצ קוליח רעסיורג ַא ןַארַאפ --- ךידבע שקב דבא השכ יתיעת
 יד סָאװ אטוח א ןוא הטרח ףכית טָאה ןוא טגידניז סָאװ אטוח ַא ןעש
 -רַאפ עטכעלש ףיוא טעשזדנָאלברַאפ רע ןוא םהיא ןערהיפרַאפ דניז
 טעשזדנָאלב סָאװ לעסּפעש ַא וצ לשמ ַא זיא סָאד .ןעגעוו ענעברָאד
 טרעה ,ןעכַארקרַאפ טייו טינ לעסּפעש סָאד זיא ,ךוטסַאּפ ןופ קעווַא
 ,קירוצ ךיז טרעק ןוא לוק ןייז טנעקרעד ,ךוטסַאּפ ןופ ףור םעד סע
 סָאד טינ רהעמ סע טרעה ,קעװַא טייוו לעטּפעש סָאד רעבָא טכירקרַאפ
 ןוא ןעגעװ עמורק עגידנערָאד ףיוא טעשזדנָאלב ,ךוטסַאּפ ןופ לוק
 .ןעכוז וצ סע שאיימ ךיז זיא ךוטסַאּפ רעד

 "דבא השב יתיעת, .טָאג וצ טע'הנעט'עג ךלמה דוד טָאה סָאד
 קעװַא טייוו טינ ןיב סָאװ לעסּפעש טעשזדנַאלברַאפ ַא יו ןיב ךיא --
 -סַאּפ םעד ךוז ךיא "ךדבע שקב; ,הטסָאה היאר ַא .רשיח ךרד ןופ

 לייוו ,"יתחכש אל ךיתווצמ יכ , םהיא וצ ןהעג קירוצ ליוװ ךיא ,ךוט
 ןעסעגרַאפ טינ ךָאנ ךיא בָאה תווצמו הרות רעד ןופ האיוקה לֹוק ןייז
 וצ ןערהעקקירוצ ךיז ליוו ןוא דניז עניימ ףיוא הטרח בָאה ךיא ןוא
 (רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) .טָאג



 189 א וב ת יכ

 (.די .וכ) יהלא 'ד לוקב יתעמש

 . .רפוש ןופ לוק סָאד ךיא רעה "לולא; שדוח ןיא גָאט רעדעי

 .ץיוורוח רשא 'ר)

 (.בי .חכ) בוטה ורצוא-תא ךל 'ד חתפי

 ןעגעוו רעקסמָאדַאר ן'רַאפ ןעוועג לצנתמ ךיז לָאמַא טָאה דיסח ַא
 סָאװ טימ טשינ דלעג ןייק טָאה רע זַא ,רחסמ ןיא בצמ ןעטכעלש ןייז

 ,הרוחס ןעפיוק וצ
 ,הרוחס ךיז טגרָאב'מ ,ןעוט םירחוס ערעדנַא סָאװ ןעמ טוט ---
 ןעליוו ןוא בצמ ןעטכעלש ןיימ ןעסייוו םירחוס עטסרעמ יד ---

 ,ןעגרָאב טינ רימ
 עדוי וניאשו, הדגה לעב רעד שוריפב ךָאד טגָאז ,ױזַא ביוא ---

 ע"שבר וטזיב "ול חתּפ תַא; ןעגרָאב טינ רהעמ ןעק סָאװ רעד "לואשל
 ריד ךיא שניוו .הרוחסה-רצוא ןייד ןופ ןעפלעה ֹוצ םהיא בייוחמ
 ."ךדי השעמ לכ תא ךרביו םימשה ןמ בוטה ורצוא תא ךל יד חתפי

 (גי .חכ) בנזל אלו שארל 'ד ךנתנו
 ןעבעגרעביא םישעמ עטכעלש ענייד בילוצ ךיד טעװ טָאג ןעוו

 ןערעפטנערעביא ךיד רע טעװ ,ןעפַארטשַאב וצ ךיד דנעה עדמערפ ןיא

 רע זַא "לארשיל רצימה לכ, ןעגָאז ל"זח יד יו "בנזל אלו שארל,

 (רמתיא תרמשמ) .,"שאר השענ; בנז ַא זיא

 רַאפ ןערעוו טלהעוורעדסיוא טסעוװ וד ןעוו --- שארל 'ד ךנתנו
 -- הלעמ רעד ןיא ןעטלַאה טינ ךיז וטסלָאז ,ןעטסטלע ןַא רַאפ ,שאר א
 ןעטלַאה טינ ךיוא רעבָא ךיז טסלָאז -- הטמל היהת אלו ,,גיד'תואג
 ,(ץיוורוה רשָא 'ר) .גיד'לפש ןוא גירעדינ וצ

 ַא טגָאמרַאפ גיהנמ ַא רַאפ ןעבילקעגסיוא טרעוװ סָאװ רעדעי
 ,טינ ןעבָאה ערעדנַא סָאװ טפַאשנעגייא עשיפיצעּפס ַא "תרחא חור;
 אקוד ןעמ טָאה סָאװ רַאפ "תרחא חור , םעד בילוצ טינ ביוא לייוו
 השמ טָאה סָאד ןוא .ןערעדנַא ןייק טינ ןוא טלהעוורעדסיוא םהיא

 גיהנמ רעשידיא רעד "וב חור רשא שיא, -- .,טָאג ייב ןעטעבעג |
 םהיא לָאז סָאװ ןעסַאמ יד ןופ "תרחא חורא ַא טימ שנעמ ַא ןייז לָאז
 ,לארשיב גיהנמ ַא ןייז וצ --- "םאיבי רשאו םאיצוי רשא; גיאעפ ןעכַאמ
 ,(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר)
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 ,שאר ַא ןייז טסעוו וד זַא ,יאדווא --- בנול אלו שארל 'ד ךנתנו
 ?ןושל עטלעּפָאט סָאד סָאװ וצ .בנז ןייק ןייז טינ אליממ ךָאד וטסעוו

 םילעושל שאר יהת לַאו תויראל בנז וה, ןעגָאז ל"זח יד תויה ---
 'ר) . םישארל שאר ַא ןייז ןעלעוו רימ זַא זמרמ זנוא ָאד הרות יד זיא
 .(רעוויושטידיז שריה

 (וט .חכ) עמשת אל םא היהו

 ,החמש ןושל ַא סָאד זיא "היהו; טהעטש'ס ואוו לַארעביא ,עודיכ

 טסעװ ,החמש ַא ןייז טעװ ריד ייב --- "היהוק/ הרות יד זנוא טגָאז

 ןעטעּפשּפָא טסעוו ,"'ה לוקב , טינ טסרעה וד סָאװ סָאד ,ןעיירפ ךיז

 תוללקה לכ ךילע ואבו --- םיקוח ןוא תווצמ ס'סטָאג ןופ ן'קזוח'ּפָא ןוא

 .(רערוגידַאס בקעי םהרבא 'ר) ,הלאה

 ,הנשה שאר רַאפ החכות יד ןעמ טנעייל רעבירעד ,ןעגָאז ל"זח יד
 סח זיא'ס ביוא ,זיא הנווכ יד ,"היתוללקו הנש הלכת? ןייז לָאז סע ידכ
  ףימ ןעלָאז ןעדיא ףיוא סטכעלש םימשהיןמ ןערָאװעג רזגנ םולשו
 ןענעייל ן'טימ --- "וניתפש םירפ המלשנוא ן'טימ ןעוועג אצוי ןעבָאה
 ,(רעקסמָאדַאר) ,תוללק יד

 ךָאנ טעװַארּפ ןעמ סָאװ סָאד ,טגָאזעג טָאה ם"ירה ישודיח רעד
 זיא ןעמַאזוצ ,תודועס ייווצ גָאט ןעדעי ,חתשמה ימי תעבש הנותח ַא
 ,"תוכרב עבש, ןעמ טגָאז הדועס רעדעי ייב ןוא תודועס ןעצרעפ סָאד
 תוללק "98, יד ןעגעקטנַא ןענייז סָאװ תוכרב 798, סָאד זיא ןעמַאזוצ
 ,הרות-הנשמ ןופ החכות רעד ןיא

 (טכ .חכ) עישומ ןיאו םימיה לכ לוזגו קושע ךא תייהו

 טגָאזעג לָאמנייא רעקצָאק עלעדנעמ 'ר טָאה --- ,העוו ,העוו ---
 םעד טעװ רענייא ןעוו ,ןעדיא רַאפ ןעטייצ ערעווש עכלעזַא הֹעז ךיא ---
 לייו ,ץכערק ַא טימ וליפא ןעפלעה וצ ןייז דנַאטשמיא טינ ןערעדנַא
 .,,.ךיז רַאפ ץכערק םעד ןעבָאה ןעפרַאד ךַאבענ טעװ רע

 (גמ .חכ) הלעמ הלעמ ךילע הלעי ךברקב רשא רגה
 הלעמ הלעי; ריד ןיא זיא סָאװ המשנ יד -- "ךברקב רשא רגה;

 ,(תודלות) ."הטמ הטמ דרת; רמוח ןייד ןוא התאו -- ?הלעמ
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 החמשב ךיהלא 'ד תא תדבע אל רשא תחת

 (זמ .חכ) בכל בוטבו

 טהעג סָאװ שנעמ ַא ףיוא ןעסָאגעגסיױא זיא ההחכות עצנַאג יד

 ףיוא זיא ,תובצע ןיא טבעל ,תופעוז םינפב ,טערומכרַאפ םורַא דימת

 םעד טניד ןוא ט'זגורב'עגנָא טלעו רעצנַאג רעד ףיוא ןוא ןעמעלַא

 (רענינַאטסָאג ריאמ לאיחי 'ר) .רעיורט ןוא הרוחש הרמ טימ ע"שבר

 הרות יד טָאה החכות יד ןעמוק טעװ ייז ךרוד סָאװ תוריבע יד
 טנָאמרעד הרות יד סָאװ הריבע עגיצנייא יד ,ןעבירשעגסיורַא טינ
 'ר יבר) ."החמשב ךיהלא 'ד תא תדבע אל רשא תחת; זיא שוריפב
 ,(םנוב

 ,הנומא ןורסח תמחמ טמוק הליפתה לובלב םרוג זיא סָאװ תונצע
 הליפתה תעשב זַא טביולג המילש הנומא טָאה סָאװ שנעמ רעד לייוו

 טמוק סָאװ ,רוביד ןעדעי טרעה ,םהיא וצ טנעהַאנ ת"ישה טהעטש
 טנעװַאד שנעמ ַאזַא -- טעבעג ןייז טמענרַאפ ןוא ליומ ןייז ןופ סױרַא
 -צַארב ןמחנ 'ר) .תובצע ןייק ןופ טינ טסייוו ןוא בל בוטבו החמשב
 | ,(רעװַאל

 החמש ךותמ ןייז ךיוא ףרַאד םלוע לש ונובר ן'רַאפ ןענייוו וליפא |
 החמשב; תובית ישאר יד ןעכַאמ "היכב, לייוו .תובצע ןופ טינ ןוא
 ,(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) ."םויה לכ ןוליגי

 -ָאועג יירפ יד ,םישפח יד אנקמ ךיא ןיב ךַאז ןייא טימ

 החמש רעייז םגה ,החמשב דימת ןענייז ייז סָאװ םעד טימ ,ןעדיא ענענ

 "טסעדנופ סָאד זיא םיתֹוטש ןוא ײרעכַאלּפָא ןופ עדנעצעשגנירג ַא זיא

 (רעכסישּפ לאימחרי 'ר) .הגרדמ רעכיוה רָאג ַא ןופ ןעגעוו

 . שנעמ ַא יוװ טקנוּפ --- החמשב ךיחלא 'ד תא תדבע אל רשא תחת
 ,הואת ןוא קשח סיורג טימ ךָאד רע טסע .,גירעגנוה זיא רע תעב
 ונובר םעד ןעניד שנעמ ַא ףרַאד החמש ןוא קשח ,הוואת ַאזַא טימ ,ױזַא
 ,(רעצינליגָאמ ריאמ לאיחי 'ר) .םלוע לש

 הוצמ עסיורג ַא זיא סע -- .החנאו ןוגי וסנו ֹוגישי החמשו ןושש

 ןעדנעטשמוא בילוצ ,שנעמ ןופ עבס יד תויה .החמשב דימת ןייז וצ
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 -גערב ייז זַא ,עכלעזַא ןענייז ןעבעל ם'ניא ןעגנוריסַאּפ ןוא ןעגנוגנידַאב
 טימ שנעמ רעד רעבירעד ףרַאד ,הרוחש הרמ ןוא תובצע וצ טּפָא ןעג
 ןוא תובצע ןופ ךיז ןערעטייוורעד וצ ןייז רבגתמ ךיז תוחכ ענייז עלַא
 זיא רע לייוו שנעמ םוצ ןעמוק ןעטייהקנַארק עלַא תמחמ .הרוחש הרמ
 יד יװ ןייז גחונ ךיז שנעמ רעד ףרַאד החמש ןינע ןיא .החמשב טינ

 ןעּפַאכ ייז זַא ןעצנַאט ייז תעב החמש אלמ ױזַא ןענייז סָאװ ןעשנעמ
 ןוא סָאג ןופ ןעשנעמ עדמערפ וליפא עגיטייז ץנַאט רעייז ןיא ןײרַא
 .ןעצנַאט םהחרכ-לעב ייז ןעכַאמ

 שנעמ רעד ףרַאד החמש טימ ױזַא טָא --- וגישי החמשו ןושש;
 ,עגיד'הודח ,עטלופרעביא ַאזַא םהיא ייב ןייז ףרַאד החמש יד .ןייז דימת

 ןעשרעהַאב ,ןעּפַאכנײרַא ןענעק לָאז יז זַא ,עגיצרַאה ,עגיד'תובהלתה
 ,ךיליירפ ייז ןעכַאמ םחרכילעב ןוא תובצע ,הרוחש הֹּרמ ,תוגאדה לכ
 ,תורצ ,םירוסי עלַא ,ןמזה ירקמו יעגּפ עלַא זַא --- ?החנאו ןוגי סנו,

 ,ןייז ךיליירפ ןעלָאז ייז ךיוא רעדָא ןעפיױלטנַא ןעזומ ןעלָאז ,החנאו ןוגי
 החמש סיורג ןופ ןעצנַאטטימ ןוא ןערעו טקעטשעגנָא החמש טימ
 ,(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) .בל בוטבו

 (.הס .חכ) עיגרת אל םהה םיוגבו

 ןרילימיסַא ךיז ןעלעוו יז ןעוו זַא ,ןטכודסיוא ךיז טעוװ ןעדיא ביוא
 יד זנוא טגָאז ,החונמ ןעבָאה ייז ןעלעוו ,םיוג יד יו ךיז ןערהיפפיוא ןוא
 -רענַא טינ ייז ןעלעוו םיוג יד .ןעפלעה טינ טעװ סָאד ךיוא זַא ,הרות
 ייז ןעלעוו ןוא ןעבָאה טנייפ ייז ןעלעוו ייז ,ןעכיילג רעייז יו ןענעק
 ,(רעװעסָאס ?"מר) .החונמ ןייק ןעבעג טינ



 םיבצנ

 ,םכיטבש ,טכישאר ,םכיהלא 'ד ינפל םכלכ םויה םיבצנ םתא

 .ט .טכ) םכירטושו םכינקז

 ,עטסטלע יד ,הדעה ישאר יד טיּפשמיעג טשרעוצ ןעדעוו הנשה שאר
 -רַאפ םיגיהנמ יד ןענייז גידניז זיא קלָאפ סָאד ביוא לייוו .םיגיהנמ יד
 ןוא טנערהעלעג רעסעב טינ קלָאפ סָאד ןעבָאה ייז סָאװ ,ךילטרָאװטנַא

 | (ץיוורוה רשָא !ר) .טרהיפעג

 רוקמ ןבא, תויתוא יד ןעכַאמ "םתאק -- םויה םינצנ םתא
 "רעה עטרעניײטשרַאפ יד וליפא ןעיירש םיארונ םימי יד ןיא ,"קעזת
 .(רעװָאסירָאּפ יבצ בקעי 'ר) .טָאג וצ רעצ

 ךיז ןעלעוו ןעדיא לד זַא ."תמאג תויתוא יד ןעכַאמ "םתא,

 .ןעריטסיזקע יז ןעלעוו ,"םיבצנ; ,געוו ןעכילטעג"גיד'תמא םייב ןעטלַאה
 ,(רענשטנעל ל"מר)

 טנעק ,םיבצנ ,תמא ן'טימ ,"תמא / תויתוא יד ןעכַאמ "םתא

 ןרחא 'ר) .םיארונ םימי יד ןיא םלוע לש ונובר ן'רַאפ ןעלעטש ךיז רהיא

 ,(רענילרַאק

 ײז ןַא ןעדיא יד טגָאזעגנָא טָאה השמ -- םויח םיבצנ םתא

 יז ביוא "םכיהלא 'ד ינפל, ןעריטסיוקע ןוא ןעבעל גיבייא ןעלעוו

 בקעי םהרבא 'ר) .טָאג ןופ הנומא רעד ייב ןעטלַאה טסעפ ךיז ןעלעוו

 .(רערוגידַאס

 8שהילוליח ןעגעוו ןעלדנַאה ךיז טעװ סע ןעו --- םיבצנ םתא

 ןעזָאלרעד טינ ןוא ןהעטשפיוא רענייא יוװ עלַא רהיא טלָאז "םכלכ
 .(רעשזובישזעמ ךּורב 'ר) .םימש םש ןייז ללחמ

1293 
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 (.י .טכ) םכישנ םכּפט
 | ?"םכישנ; רַאפ "םכּפט; טהעטש סָאװ רַאפ

 וצ לטומ זיא רעטָאפ ן'פיוא שטָאכ זַא ,סיוא ןענַאד ןופ טזייוו
 ןהעג ןעלָאז רעדניק יד ןייז וצ ךירדמ רעבָא ,הרות ןהוז ןייז ןענרעל

 רעד ףיוא לח ןעצנַאגניא זיא ןעדיא ןעסקַאװפיױא ןוא רשיה ךרדב
 בוטש ןיא גידנעטש טינ הסנרּפ בילוצ זיא רעטָאפ רעד לייוו .רעטומ
 גיטכיוו רהעז זיא סָאװ הכרדה סרעדניק יד ףיוא החגשה יד ןעבָאה וצ
 -- ?םכישנ לע לטומ םכּפט , רעבירעד ןענייז ,גנואיצרעד רעייז רַאפ
 ןיא ןעברָאדרַאפ ןוא טכעלש ןעסקַאװעגסיױא ןענייז רעדניק יד ביוא

 (רעװעסַאס ל"מר) .דלוש ס'רעטומ יד סנעטסרעמ סָאד

 (י .טכ) ךימימ באוש דע ךיצע בטוחמ
 ןעּפעש סָאװ יד ןוא .הרות רעד ןופ תוצע סיױרַא ןעקַאה סָאװ יד

 .(ם"ירה ישודיח) .הרות לש םי ןופ

 (זי .טכ) הנעלו שאר הרוּפ שרש םכב שי ןּפ

 זיולב טימ טינ ע"שבר םעד ןעניד ןעליוו סָאװ ןעדיא ןַארַאּפ
 ןיא דימת ייז ןענייז םעד ךרוד ,המכח ןוא תוריקח טימ רָאנ הנומא
 אלש לָאמַא ןוא הנווכב לָאמַא ןענייז ןעדיא עגיזָאד יד-טָא ,תוקפס
 -- םברקב עשר הברמו הרפמ ,רמ בשע לדגמ שרוש רעד הנווכב
 ,(שודקה דוי) .ןעדיא ןעשיווצ סטכעלש ןָא ןערעּפכורפ

 רעד ןַארַאפ ךייא ייב זיא ארובה תדובע ןיא ביוא -- םכב שיי ןפ

 שאר הרוּפ שרוש אפוג סָאדיטָא זיא סרעמָאט ןוא תוקיפס -- *ןּפ;

 ,(רעכסישּפ לאימהחרי 'ר) .הנעלו

 ןיא טָאטש ן'רעטנוא לָאמנײא גידנעריצַאּפש םנוב 'ר יבר ךעד
 ןעגיובעגנייא ךיז טָאה ,םיברוקמ ענייז עכילטע ןופ גנוטיײלגַאב רעד
 עכילטע גידנעהעגּפָא ,דמַאז טימ טנַאה עלופ ַא ןעביוהעגפיוא ןוא
 טגײלעגקעװַא טרָא ןעבלעז ן'פיוא ןוא ןעגנַאגעגקירוצ רע זיא טירט
 :רעטײלגַאב ענייז וצ טגָאזעג ןוא דמַאז טנַאה יד

 סָאװ דמַאז לעסיב סָאד זַא הנומא ןייק טינ טָאה סָאװ רעד ---

 ןַא ןיא החגשה רעד ןופ ןערָאװעג טמיטשַאב זיא ָאדדָא-טָא טגיל

 ,סורוקיּפא
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 ַא טימ טנרעל שנעמ ַא ןעוו --- האמט המהב רוע לע בותכל רוסָא

 ןיא ןעבירשעגנײרַא הרות יד טלָאװ רע יוװ ךיילג סָאד זיא ןעטייווצ
 ןייז שגעמ ַא םורַאד ףרַאד ."ךבל חול לע םבתכ, יװ ,ץרַאה ס'דימלת

 ןיא ןייז טינ רע לָאז הרות טנרעל רע ןעמעוו םעד וצ זַא רהזנ קרַאטש
 ןמחנ 'ר) .ןוגה וניאש דימלת ַא --- חאמט המהב רעד ןופ הניחב רעד
 | | .(רעװַאלצַארב

 יפ יל היהי םולש רמאל ובבלב ךרבתהו

 (חי .טכ) ךלא יבל תורירשב

 תורירשב. ןהעג טסעוו וד זַא ןעטכַארט וצ ןעגעוורעד טינ טסלָאז
 ןעלמַאזוצנָא יבַא ,םירדגו םיגייס ,תווצמ עלַא ןופ ןייז יירפ -- "בל
 םעד ךרוד וטסעוװ ןערעוו רשוע ןַא טסעװ וד זַא ןוא תורישע סיורג
 ןעבעג ,עגירעגנוה יד ןעכַאמ טַאז --- "האמצה תא הורה תופס ןעמל;
 יד ךיד טנערָאװ .םיאטח ענייד ןייז וצ רּפכמ הקדצ רַאפ דלעג ךס ַא
 עטנכערעגסיוא רעירפ ןופ עכלעזַא -- "ול חלס 'ד הבאי אל; .הרות
 טָאג טעװ ,ייז רּפכמ ייז ןעלָאז תווצמ עגידרעטעּפש ידכ תוריבע
 ןעביילברַאפ ןעלעו ייז .חערל 'ה ולידבהו -- ןעכעגרַאפ טינ ריד
 ,(רעװעסַאס ל"מר) ,תוריבע

 (דכ .טכ) םתובא יהלא 'ז תירב תא ובזע רשא לע |

 עיינ עגיד'רדסכ טכַאמעג ןערעװ ןערהָאי עטצעל יד סָאװ סָאד
 ןעטעביז ם'ניא זַא ,"רהוז, ןעגילייה ןיא טנָאמרעד טרעוו ןעגנוקעדטנַא
 ןערעוו טנעפעעג ןעלעוו רהָאי טנעזיוט ןעטסקעז ם'נופ טרעדנוהרהָאי
 טלָאװ טַאהעג טרעװ יד ןעדיא יד ןעטלָאװ .המכח ןופ ןערעיוט יד
 ןעגיטכיר ןפיוא ןעמוקעג המכח עשילמיה יד ןופ גנונעפערעד יד
 ,השודקה הרותה תמכח --- טרָא

 ןופ גנונעפערעד יד זיא "םתובא יהלא 'ד תירב תא וכזע רשא לע;
 טצונעגסיוא ןערעוו ןוא תוינוציח תומכח יד ןיא ןעגנַאגעגקעװַא המכח
 ןרעמוארַאפ וצ םילבחמ ןוא םיתיחשמ ילכ יילרע'לכ ןעניפרעד וצ
 ףוס-לכ-ףוס טעװ ןוא ןעשנעמ ןופ ןעבעל סָאד ןערעטסניפרַאפ ןוא
 יבר) .טייהשנעמ רעצנַאג רעד ןופ גנוטכינרַאפ רעד וצ ןערהיפרעד
 ,(םנוב 'ר
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 (.ךי .ל) רמאל איה םימשב אל

 ,ָאק ץרָאה םע רעטסערג רעד ןוא םילפשבש לפש רעד וליפא

 רעד ןיא תחגרדמ רעטסכעה רעד וצ ןעכיירגרעד ,רָאנ ליוו רע ביוא

 ,(ןילבולמ יבר) ."הנשענו ונעימשיו ,החקיו, ןופ הרות

 ןעצנאג ץטימ תמאב טסליװ וד ביוא -- רפאל איה םימשב אל

 ןעוועג טלָאװ יז ןעוו וליפא הרות רעד טימ ךיז ןעטפעהַאב ןעצרַאה

 "יירג ןוא ןעכוז רהיא ןעפָאלעג וטסלָאװ םיל-רבעמ רעדָא לעמיה ןיא

 ,(ם"ירה ישודיח) ,ןוצר ן'תמא ןייד ןיא גיגנעהּפָא רָאנ סָאד זיא --- ןעכ

 ןוצר םעד ןעפַאשַאב טָאה ע"שבר רעד --- השעי ויארי ןוצר

 ,(ם"ירה ישודיח) .ןוצר םעד ןעלעװ רָאנ ףרַאד שנעמ רעד

 (די .ל) ותושעל ךבבלבו ךיפב
 ןייד ןיא גיגנעהּפָא זיא "'ךילא בורק, ןייז לָאז הרות יד ידכ

 ,(תמא תפש) .ץרַאה ןייד ןיא ןוא ליומ

 ,וט .ל) בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר

 ריד זיא ןעבעל סָאד, העז --- "הארש שנעמ םוצ טגָאז הרות יד

 גיטכיזצרוק שנעמ רעד רעבָא זיא ,סטוג ןָאט וצ ידכ ןערָאװעג ןעבעגעג

 טוט רע --- טרעקרַאּפ טקגופ ףיוא ךיז טרהיפ רע ןוא טשינ טהעז ןוא

 (רעקצָאק) .ןעבעל וצ ידכ סטוג

 רע וַא ,רעקצָאק ן'רַאפ ןעוועג לצנתמ ךיז לָאמַא טָאה דיסח ַא + |

 טמוק סָאװ ,ןענרעל טוג ןענעק ליוו רע ,ןענרעל וצ קשח סיורג טָאה

 .רע טסעגרַאּפ טנרעל רע סָאװ ,רעכַאװש ַא זיא ןורכז ןייז זַא ,סױרַא

 טָאה --- ןדמל ַא ןייז וצ בייוחמ טזיב וד זַא סָאד טגָאז רעוו ---

 דיא רע'טושּפ טסָארּפ ַא ןוא -- טרעפטנעענּפָא רעקצָאק רעד םהיא

 ןענרעל טוג ןענעק וצ דיא ַא רַאֿפ הוצמ ַא זיא סע זַא ?טשינ גיוט

 ןענרעל לָאז דיא ַא זַא רעבָא ,הרות רעד ןיא טשינ ןעמ טניפעג סָאד

 טגָאז "בטיה ודמל , : טגָאזעג היעשי איבנ רעד טָאה סָאד טוג ןייז וצ

 ןענעק וצ ידכ ןייז טינ ףרַאד ןענרעל סָאד ."ביטיהל --- בטיה. .י"שר

 .טטוג ןָאט ןוא טוג ןייז וצ רקיע רעד רָאנ ןענרעל
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 רעבָא סָאד ןיא ןעבעל םוצ -- םייחחה תא ךינפל יתתנ האר

 לאיחי 'ר) ."בוטה תא; ךיוא ךָאנ ליו רע ןוא שנעמ ן'רָאפ גינייוו

 ,(רעצינליגָאמ ריאמ

 ללוכ זיא סָאד-טָא --- "זגור עבשו םימי רצק דלוי למעל םדָא;

 רעגיצנייא ןייק ָאטינ .לודג דעו ןטקמ טלעוו רעד ףיוא ןעשנעמ עלַא

 ןעבָאה ןעלָאז סָאװ םירשו םירישע וליפא ,טלעװ רעד ףיוא שנעמ

 ןוגי ,תובצע ,תוגאד ,םירוסי ,תורצ ןופ יירפ ןייז ןוא הזה םלוע

 ווא סָאװ רעד וליפא ,ןעבעל ןיא דנאטש ןייז טול רעדעי .החנאו

 רעפיט ןעמ לָאז ,הזה םלוע ינונעת עלַא טָאה רע זַא סיוא ךיז טכוד

 ענייז טָאה רע זַא ןהעז ןעמ טעװ ,ןעבעל ןייז ןיא ןעקוקניײרַא טוג

 "נעטשלופ ןייק ָאטינ .גָאטהעװ ןוא גנוגערפיוא ,סעכ ןופ געט --- תורצ

 ידלוי למעל םדָאק לייו ,ןעבעל טם'ניא טייקנעדירפוצ עגיד

 ןַא ָאד זיא'ס זַא ,אבה םלועו הזה םלוע ןַא ָאד זיא'ס זַא טגָאז'מ

 קפס ַא זיא הוה םלוע ןיא רעבָא ,רימ ןעביולג םעד ןיא אבה:םלוע

 זיא ןעבעל רימ סָאװ טלעװ רעד ןיא לייוו ,ָאד ץעגרע זיא'ס יִצ

 (רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) .םונהיג רע'תמא ןַא

 (.טי .ל) ךערזו התא היחת ןעמל םייחב תרחבו

 לָאז רע זַא ,ןעבעל ןיא געוװ ַאזַא ןעביילקסיוא ףרַאד שנעמ ַא

 שנעמ ַא .םירבח ענייז רַאפ ךיז ןעמהירַאב םישעמ ענייז טימ ןענעק

 ,ריד רַאפ הרות רהעמ טנרעלעג בָאה ךיא .רבח ןייז וצ ןעגָאז געמ

 עניימ זַא ת"ישה וצ טעב ךיא ןוא ריד רַאפ הקדצ רהעמ ביג ךיא

 ןייק טשינ טסייה סָאד ןוא םיכרד עניימ ןעגלָאפכָאנ ןעלָאז רעדניק

 טעו ןייז טינ לָאז רע גיד'הּפצוח ןוא ךערפ יװ הריבע-לעב ַא .תואיג

 ןסחי רערעסערג א זיא רע זַא רבח ןייז רַאפ ןעמהירַאב טינ ךיז

 ךיז רע געמ ןוא ,הריבע-לעב רערעסערג ַא זיא רע לייוו רַאפרעד

 ענייז זַא ,ןעשניוו טינ ךיז רע טעװ ,הוואת-לעב רעטסערג רעד ןייז

 .םיכרד ענייז ןעגלָאפכָאנ ןעלָאז רעדניק

 ןעביילקסיוא ריד טסלָאז "םייחב תרחבו; ןופ שוריּפ רעד זיא סָאד
 "הירַאב ךיז ןענעק םישעמ ענייד ךרוד טסלָאז סָאװ ןעבעל ןיא געוו ַא

 ןיא ןערהיפפיוא ךיז ןעלָאז רעדניק ענייד ךיוא זַא ,ןעשניוו ןוא ןעמ
 רעװָאקישז על'עשוהי 'ר) .וד יװ טקנוּפ ןעבעל רעייז



 ךליו |

 (.א .אלנ השמ ךליו ,
 רבדיוש ןעבעל םייב ןעגנַאגעג זיא השמ עכלעװו געוװו םעד

 -סנעבעל ןעגיזָאד םעד רע טָאה -- "לארשי לכ לא הלאה םירבדה תא

 תרמשמ) .לארשי לכ טנרעלעג ןוא טדערעגנייא תוגהנתה ןוא געוו
 ,(רמתיא

 (.בי .אל) ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה

 תתל ידכ ?ואב המל ףטהו עומשל םישנהו ,דומלל םישנאה
 ,(י"שר) .םהאיבמל רכש

 רעדניק ערעייז ןעגנערבוצטימ חירטמ ךיז ןענייז ןערעטלע ביוא
 זַא ןוצר רעייז סױרַא םעד ךרוד ייז ןעזייוו ,ןיירַא שרדמה-תיב ןיא
 רעייז זיא ,הרות ןענרעל ןיא ןערעהנייא ךיז ןעלָאז רעדניק ערעייז
 הרות רעד ןופ ןערעוװ טסולפניײאַאב ןעלעװ רעדניק יד סָאד ,רכש
 ,((תמא תפש) .ןעדיא עטוג ןעסקַאװסיױא ןעלעוו ןוא

 (.חי .אל) ינַּפ ריתסא רתסה יכנאו

 -ײלגַאב רעד ןיא סַאג ןיא לָאמנייא גידנעהעג רעב 'ר יבר רעד |
 עלעדיימ ןיילק ַא טקרעמַאב טָאה םיברוקמ ענייז עכילטע ןופ גנוט
 ,טנייוו ןוא ץָאלק ַא רעטנוא ןעטלַאהַאב טגיל

 רעב 'ר יבר רעד רהיא טָאה --- ? סניימ דניק וטסנייוו סָאװ ---= |
 | ,טגערפעג

 ךיא בָאה ,שינעטלעהַאב ןיא סעט'רבח עניימ טימ ךיז ליּפש ךיא ---
 .ןעכוז טינ ךימ ןעמוק ייז ןוא ןעטלַאהַאב ךיז

 ץ'פיוא ךיוה טָאה ,רעפטנע ןעדנעּפילכ ס'דניק םעד גידנערעהסיוא
 ,טנייוועצ ךיז רעב 'ר יבר רעד לוק

 -ירַאנ ןוא ליּפש ןעשירעדניק ַא בילוצ ,יבר רעד טנייוו סָאװ ---
 טגערפעג םיברוקמ יד ןעבָאה -- ? עלעדיימ ןיילק ַא ןופ רעפטנע ןעש
 ,ץיבר םעד

 טהעטשרַאפ ןוא טינ טרעה רהיא זַא גידלוש ךייא זיא רעוו ---
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 -- טרעפטנעעגּפָא רעגידנענייוו ַא רעב 'ר יבר רעד ייז טָאה --- טשינ

 ןערעמָאי ןוא ןעגָאלק סָאד ךיא רעה ןייוועג ןוא רעפטנע ס'דניק ם'ניא

 --- ?ינּפ ריתסא רתסה יכנאו; זנוא וצ טיירש סָאװ הניכש רעד ןופ

 ףעכוז טינ ךימ טמוק רענייק ןוא ןעטלַאהַאב ךיז בָאה ךיא

 ךיא ןיב ,ע"שבר ,ימצע דצמ --- אריא אל תומלצ יגב ךלא יכ םג

 יכ, ,רעטיב רהעז רעבָא רימ זיא סע .םירוסי עלַא הבהאב לבקמ

 טמוק ריד ךיוא ןוא רימ טימ טזיב ,ע"שבר וד סָאװ ,"ידמע התא

 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .ןעדייל וצ סיוא

 ,.אכ .אל) תורצו תובר תוער ותוא ןאצמת יכ היהו

 גידנעמוקוצ רעװָאנַאמיר עלעדנעמ 'ר טָאה -- !םלוע לש ונובר

 ץלַאז ליפוצ !ליפוצ טינ ץלַאז -- טָאג וצ ט'הנעט'עג ,קוסּפ םעד וצ

 ןעלעװ ױזַא .ןעסע טינ סָאד ןעק ןעמ זַא שיילפ סָאד עילַאק טכַאמ

 ןעכַאמ וצ רעסעב זנוא ,ליצ םעד ןעכיירגרעד טשינ םירוסי ליפוצ

 ! ליפוצ טינ ץלַאז ,ע"שבר ,תונמחר בָאה ָאט

 סיוא זייל ; םלוע לש ונובר : ןעגָאז טגעלפ רעווישטידרעב רעד

 יײז וטסעװ ,טשינ זַא ,ןעדיא ןענייז ייז ןמז לכ ,לארשי קלָאפ ןייד

 ,םיוג ןייז הלילח ןעלעוו ייז ןעוו ןעזיילסיוא ןעזומ

 ,ןוז רעד טיול -- םלועה-תומוא יד ,הנבל רעד טיול ןעלייצ ןעדיא

 ,גיטכיל ייז זיא סע ןעװ רָאנ ןעריטסיזקע םלועה-תומוא יד ןענעק

 לָאמַא יז טרעװ ,שימָאנָאקע ןוא לַאנָאיצַאנ טוג ייז טהעג סע ןעוו

 יָאנָאקע ןופ ןעדייל ייז רעדָא דנַאל רעייז טלַאפַאב אנוש ַא ,רעטסניפ

 "ער ןוא גנולפייווצרַאפ ןופ רהַאפעג יד ייז טהָארד עיסערּפעד רעשימ

 | .עיצַאנגיז

 ןענעק ,הנבל רעד טיול טייצ רעייז ןענעכער סָאװ ,ןעגעגַאד ,ןעדיא

 וליפא זַא -- טכַאנ יד יװ רעטסניפ זיא ייז ןעוו וליפא ןעריטסיזקע

 ןוא טקירדרעטנוא ןערעוו ,שימָאנָאקע ןוא לַאנָאיצַאנ ןעדייל ייז ןעוו

 רערעטסניפ רעד ןיא הנבל יד יװ ייז ןעטכייל ךָאד ,טפַאלקשרַאפ

 ,(תמא תפש) .טכַאנ
 טא )

 (ל .אל) םמת דע תאזה הרישה ירבד תא השמ רבדיו

 יד ןעלָאהרעדיװ ןיא ןעטלַאהעג ךילרעהפיואמוא טָאה ונבר-השמ

 ,(שודקה דוי) .ןעצנַאגניא טנעקעג יז ןעבָאה ייז זיב ןעדיא יד וצ הריש



 ןניזאה

 (.א ,בל) הרבדאו םימשה וניזאה

 הרבדאו .קידצ ןופ הלפתו הרות יד לבקמ לעמיה ןיא זיא ןעמ זַא
 -ידַאס םהרבא 'ר) .דרע רעד ףיוא טרעהעגוצ דייר ענייז ןערעוו --
 ,(רערוג

 (ב .בל) יתרמא לטכ לזת יחקל רטמכ ףרעי

 ,טלעוו רעד ביל ןוא םענעגנָא זיא ןעגער רעדעי טיג יװ טקנוּפ
 :ןעכַאמ "רטמ; תויתוא יד .החכות ןוא רסומ טימ ךיוא זיא ױזַא
 טוג גידנעטש זיא ,יוט -- "לטש ."םכבירק ,"םכחרט ,, ,"םכאשמ;
 בוט, ןעכַאמ "לט, תויתוא יד יװ ,הכרב דימת טגנערב ןוא ביל ןוא
 ,(רעניזדַאר ללה 'ר) ,"לכל

 טקנוּפ ,ןעגער יװ ןענייז רעטרעוװ הרות יד --- יחקל רטמכ ףרעי
 יד ףױא תהלועּפ יד ףכית טשינ ךָאד ןעמ טהעז טנעגער סע תעב
 סָאד זיא ױזַא .ףיוא טנייש ןוז יד ןעוו ,רעטעּפש טשרע רָאנ ןעזָארג
 ץפיוא שטָאכ .הרות-ירבד טרעה ןעמ רעדָא טנרעל ןעמ ןעוו ךיוא
 רעבָא רעטעּפש ,טשינ גנוקריוו ןייק טָאה סע זַא ךיז טכוד טנעמָאמ
 .(םנוב 'ר יבר) .שנעמ ן'פיוא העּפשה עקרַאטש ַא סָאד טָאה

 טעברַאַאב ןיא סע ואוװ טרָאד ןעסקַאװ טכַאמ ןעגער יװ ױזַא
 טגנערב זיולב טשינ ,טעברַאַאב טינ זיא סע ואוו טרָאד ןוא טעייזעג ןוא
 ,עטָאלב ַא ךָאנ טכַאמ רע ,טרעקרַאפ רָאנ ןעצונ ןייק טינ ןעגער רעד
 ,טייקלעדייא טגָאמרַאפ סָאװ שנעמ םעד ףיוא רָאנ הרות יד טקריוװ ױזַא
 זרות יד טגנערב שנעמ ןעגידייל ןעטסוּפ ַא ףיוא ןוא ,טייקגיד'המשנ
 ,(רענשטַאּפַא יבצ 'ר) .ןעדָאש ךָאנ
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 201 : וניו א ה

 (.ה .בל) םמומ וינב אל ול תחש

 ,תואיג ןוא םזיאָאגע ןייד ןעלצרָאװסיױא ריד ןופ טסעװ וד זַא
 רעד טסעװ וד ןוא ןעטייהניואוועג עטלעלש ןוא םיער םישעמ ענייד
 הוונע רעגיטכירפיוא תמא וצ --- "אל, ןופ הגרדמ רעד וצ ןעכיירג
 זָאלרעלעפ ןייז רעדניק ענייד ןעלעוו --- "םמומ וינב, .הענכה ןוא
 ,(רמתיא תרמשמ) .םָאקלופ ןוא

 (.ה .בל) לותלתפו שקע רוד

 רע זיא ,טוג זיולב ןעגנולדנַאה ענייז ןיא זיא שנעמ ַא ביוא
 רענעטלַאהַאב רעליטש ַא רע זיא םורפ זיולב .ןעברָאדרַאפ ךַאלרעניא
 .(ם"ירה ישודיח) .סורוקיּפא רעצנַאג ַא רע זיא גולק זיולב .בנג

 זיא סע .רעטייל רעמורק ַא יו ךַאז ערעכיילג ןייק ָאטינ זיא סע

 ָאטיג ןיא סע ןוא לעטרעװ ךיילג ַא יװ ךָאז ערעמורק ןייק ַאטינ

 = ,(ןמלז רואינש 'ר) .ץרַאה שידיא ןעכָארבעצ א יװ ךַאז ערעצנַאג ןייק

 .וט .בל) טעביו ןורשי ןמשיו

 ריבעמ שנעמ םעד ןעגנערב ןעק תוינע ,ל"זח יד ןעגָאז ,עודיכ
 ןמשיו, ןופ ,תורישע ןופ ןויטג רעד ועבָא זיא ,"ונוק תעד לע, ןייז וצ
 על'עשוהי 'ר) .תוינע ןופ ןויסנ רעד יו רעסערג ךס ַא "טעביו ןורושי
 ,(רעוװָאקישז

 ,,ט הגיגח) .ארויח איסוסל אקמוס אדרוכ ?ארשיל אתוינע הָאי
 לַאטש ןיא ןהעטש לָאז'ס ,סיוא טינ ךָאד ןעמ טצוּפ דרעפ ַא יװ ױזַא
 רעסעב ןוא רענעש זיא ױזַא ,סַאג ןיא ףיורעד טייר ןעמ ןעוו רָאנ
 -עגסיוא טימ סַאג ןיא ךילטנעפע טינ ךיז ןעזייוו ייז ןעוו ןעדיא רַאפ
 האנק ןוא סורדרַאפ סיורג סױרַא טפָא טפור סָאװ תורישע עטצוּפ
 יד טפָא ץנַאג זיא ןוא ןעבעל יז עכלעוו טימ רעקלעפ יד ןעשיווצ
 ,(רעװעסַאס ל"מר) .תוער תוריזג ןוא תופידר םרוג זיא סָאװ הביס

 שמשמ םעד ,לעווייפ 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה רעקצָאק רעד
 | | : םענייז

 "?ןמה ילכואל אלא הרות הנתנ אל, :שטייט יד זיא סָאװ --
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 טָאה --- ןמה ילכוא יד יו הסנרּפ ןייק טינ טלהעפ'ס סָאװ יד ---
 : טרעפטנעעג לעווייפ 'ר

 ? "טעביו ןורושי ןמשיוא :שטייט יד זיא סָאװ ,ױזַא ביוא ---
 .ןערעפטנעוצּפָא סָאװ טסואוועג טינ טָאה לעווייפ 'ר
 רעד םהיא טָאה -- ל"זח רמאמ ןופ הנווכ יד זיא סָאד-טָא--

 יד וצ ןערָאװעג ןעבעגעג טינ זיא הרות יד -- טרעלקרעד רעקצָאק
 ,טנייה ףיוא ןעבָאה ייז זַא ,ןמה ילכוא יד יװ גהונ ךיז ןענייז סָאװ
 ..י ןעגרָאמ ן'רַאפ טינ ייז ןעגרָאז

 (ז .בל) םלוע תומי רוכז

 תחא הפש ץרָאה לכ יהיו, ,טלעוו יד ןעפַאשַאב טָאה טָאג ןעוו
 עלַא טגינייארַאפ טָאה סָאװ ךַארּפש עגיצנייא יד ,"םידחא םירבדו
 -נעמ יד זַא ,שדוקהי-ןושל ןעוועג זיא תודחא לש רשק א ןיא ןעשנעמ
 ךַארּפש יד זיא טגידניזעג ןעבָאה הגלפה רוד ןופ ןעטייצ יד ןיא ןעש
 -שנעמ רעד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגקעװַא תודחא ןופ חכ םעד טָאה סָאװ
 . "ךיבא לַאש  ןעדיא יד וצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא זיא ןוא טייה
 ןעגעוו גערפ --- "ךינקזע ,"ךדגיוק --- ןעטַאט ןייד םעד ןעגעוו גערפ
 ,(תמא תפש) .ךל"ורמאיו ןעדייז ןייד םעד

 (.חי .בל) ישת ךדלי רוצ
 "רַאפ לָאז רע ,החכשה תדמב שנעמ םעד ןעפַאשַאב טָאה ת"ישה

 ,(רעקצָאק) ."ךללוחמ לא חכשתו; רָאג ףוסל ,הזה םלוע ילבה יד ןעטעג

 ןורכז רעד זַא "תמא תפשפ ן'רַאפ ךיז טגָאלקעג לָאמַא טָאה דיא ַא
 !ץלַא טסעגרַאפ ,ךַאװש םהיא ייב טרעוו

 ת"ישה ןעקנַאד ןעפרַאד רימ ןוא החגשה רעד ןופ דסח ַא זיא'ס ---|

 ןורכז רעזנוא סָאװ -- טרעפטנעעגּפָא "תמא תפש; רעד םהיא טָאה
 ןעסעגרַאפ ןעלָאז רימ .טכַאװשעגּפָא ןערהָאי ערעטלע יד ףיוא טרעוו

 ןערהָאי עלַא ןופ ךשמב ןעבָאה רימ סָאװ םירוסי ,ןעדייל ,תורצ יד
 ןעגָארטעגכרוד ןוא ןעטילעג ןעבעל ןיא

 (.3 .בל) םהמ ינפ הריתסא

 ףוס טעװ רע ביוא "םתירחא המ הארא, ,וימי לכ עשר ַא וליפא
 לעװ ןוא םינּפ ןיימ ןעגרָאברַאפ ךיא לעװ ,ןייז הבושתב רזוח וימי
 ,רעצישּפָאר ילתפנ 'ר) .םיאטח ענייז ןייז לחומ םהיא
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 ,ונניא הנהו רובעיו ,ןנער חרזאכ הרעתמו ץירע עשר יתיאר
 רעד ביוא ,"ונניא הנהו רובעיו, זיא'ס ביוא --- .אצמנ אלו והשקבאו
 סָאװ וצ ,"אצמנ אלו והשקבאו, רעד זיא סָאװ ךָאנ ָאטשינ ןיוש זיא עשר
 ? טכוזעגמורַא ךלמה דוד םהיא טָאה

 לייו טכוזעגמורַא ךלמה דוד םהיא טָאה סיוא טזייוו'ס יו רָאנ ---
 טרָא ןייז ףיוא ןעמוקעגפיוא ןענייז עכלעוו םיעשר עשירפ יד גידנעעז
 יבר) .םיקידצ יו ייז יבגל ןהעזעגסיוא םיעשר עגילָאמַא יד ןעבָאה
 ,(םנוב 'ר

 (.כ .בל) המה תוכוּפהת רוד יכ

 ןעוועג ןערהָאי-דנעגוי ענייז ןיא םנוב 'ר יבר רעד זיא ,עודיכ
 ןעגנערברַאפ וצ ןעמוקעגסיוא רחסמ בילוצ םהיא זיא לָאמנייא .רחוס ַא

 טָאה רע ןוא םירחוס ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ גיצנַאד ןיא תבש
 .אינסכא רעשי'רחוס רענעהעזעגנָא ןַא ןיא טריטרַאווקנייא ךיז

 שיט םורַא ןעסעזעג ןענייז םירחוס יד תעב ,סטכַאניוצ גָאטיײרּפ
 ב5 בוטכ; רחוס ןייא טָאה ,תבש תדועס ןופ טַאהעג האנה ןעבָאה ןוא
 ןרַאפ ןייו שיט םוצ ןעלעטש אינסכא-לעב םעד ןעסייהעג "ןייב ךלמה
 ,םלוע

 רעכלעוו ,םיתרשמ ייווצ ענייז ןעסייהעג אינסכא-לעב רעד טָאה
 ןייוו ןיא ןהעגרעטנורַא ,יוג ַא רעטייווצ רעד ,דיא ַא ןעוועג זיא רענייא
 ,ןיוו רעשעלפ עטוג עכילטע ןעגנערבפיורַא רעלעק

 . טָאה רע ןעװ ןערָאװעג םנוב 'ר יבר רעד זיא טניוטשרעד יו
 דיא רעד .רעלעק ןייוו ןופ ןעמוקפיורַא םיתרשמ ייווצ יד ןהעזרעד
 טָאה יוג רעד ןוא טנַאה ןיא טכיל ענעדנוצעגנָא סָאד ןעטלַאהעג טָאה
 ןייו רעשעלפ יד ןעגָארטעג

 תוכוּפהת רוד יכ; קוסּפ ןופ שוריּפ םעד ךיא העטשרַאפ טציא --
 יד ףיוא ןעזיװעגנָא גיסָארדרַאפ םנוב 'ר יבר רעד טָאה -- "המה
 טכיל ענעדנוצעגנָא סָאד ןעטלַאה לָאז יוג רעד ןעוו --- םיתרשמ ייווצ
 ןעװעג סָאד טלָאװ ,ןייו רעשעלפ יד דיא רעד ןוא טנַאה רעד ןיא
 יױג רעד -- ךוּפיהל טקנוּפ טוט רעבָא תוכוּפהת רוד ַא .רשיו רשכ
 ,..טכיל עדנענערב סָאד דיא רעד ןוא ןייוו םעד טגָארט

2 

 (ב .בל) םב ןומא אל םינב

 ,(רענילַאטס רשָא 'ר) .רעדניק ןייק ןעביולג טינ לָאמנייק טסלָאז
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 תויה ,רעקרָאװ קחצי 'ר רַאפ ךיז טגָאלקעג לָאמַא טָאה דיסח ַא

 "עצ רע ,ץרַאה טוג ַא טימ טשנעבעג םהיא טָאה טָאג ,רשוע ןַא זיא רע

 רעכלעװ ,רעטָאפ רענעגייא ןייז ןוא הקדצ רַאפ דלעג ךס ַא טלייט
 טינ םהיא טזָאלרעד ,תוקחד טעמכ טדייל ,עציטש ןיא ךיז טגיטיונ

 .ןעפלעה םהיא לָאז רע ,ץרַאה סָאד

 טרעפטנעעגּפָא רעקרָאװ רעד םהיא טָאה --- רַאפרעד זיא סָאד ---

 "ךרד רעד .רוטַאנ עכילשטנעמ עטמיטשַאב יד ןעגעג זיא'ס לייוו ---

 ןהוז ַא זַא סינ רעבָא ,ןהוז ןייז ןעפלעה לָאז רעטָאפ ַא זַא ,זיא עבטה

 .רעטָאפ ןייז ןעפלעה לָאז

 07 .בל) התע ואר

 ןעטייצ עלַא ןיא ןוא טציא קנעדעג ןוא העז ,הרהזַא ןַא זיא סָאד
 ,(רמתיא תרמשמ) .םכיהלא 'ד ינא --- ינא יכ



 ה כרב

 (א .גל) השמ ךרב רשא הכרבה תאזו
 (רענשטנעל ל"מר) .םיהלא שיא ןַא ןייז לָאז דיא רעדעי זַא

 ןעדיא יד טָאה טָאג סָאװ סָאד --- .אב יניסמ !ד -- הכרבח תאוו
 ,הכרב רקיע רעד ןיא סָאד-טָא ,יניס גרַאב ן'פיוא הרות יד ןעבעגעג
 רעצנַאג רעד ןוא דרע ןוא לעמיה ןעריטסיזקע הרות רעד ךרוד לייוו
 ,(רעצילַאז יבצ 'ר) ,לארשי ללכ

 טינ טרעה רחוס ַא .חקמ ַא יװ ןערעוו טכַארטַאב ףרַאד הרות יד
 ,רחסמ ןיא חילצמ טינ לָאמַא זיא רע ןעוו וליפא ןעלדנַאה וצ ףיוא
 ןעצנַאגניא רע טעװ ןעלדנַאה וצ גידנערעהפיוא זַא ,טסייוו רחוס רעד
 חילצמ טינ זיא ןעמ שטָאכ ,הרות טימ ןייז ףרַאד ךכ .דנורג וצ ןהעג

 טרעה .ןערעוו דימ טינ ןוא ןעטײברַא ּרעטייוו ןעמ ףרַאד ,ןעגרעל ןיג
 ל'דוד 'ר) .עריטסיזקע טינ ןעמ ןעק ,ןענרעל הרות ףיוא ןעמ
 ,(רעקצָאק

 סָאװ טינ טהעטשרַאפ רע וליפא ,הרות יד טנעייל דיא ַא ןעוו
 טדער סָאװ דניק ןיילק ַא יו ת"ישה םהיא טנעכעררַאפ ,טנעייל רע
 טגנערב ,טלעמַאטש דניק סָאד םגה ,רעטרעװ עכילדנעטשרַאפמוא
 סָאד סָאװ רעטָאפ רעד ןעגעווטסעדנופ טהעטשרַאפ ,ןעגנַאלק סױרַא
 ,ט"שעב) .האנה סיורג ןעדער ןפוא ןייז ןופ טָאה ןוא ליוו דניק

 טָאה השמ סָאװ הכרב 'וקיע רעד -- השמ ךרב רשא הכרבח תאזו
 ןַא רודה קידצ ַא יז טימ ןייז לָאז דימת זַא ןעדיא יד טשנעבעג
 | ,(רעוָאנישמַא ד"יר) .םיקלא שיא

 ינפל, לָאז דיא רעדעי זא ןעדיא יד טשנעבעג טָאה ונבר השמ

 ןופ ןעטונימ עטצעל יד ןיא לָאז --- "םיהלאח שיא/; ןַא ןייז "ותומ

505 
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 -עשזָאק על'השמ 'ר) .ת"ישה ןיא ןייז קבדתמ ןענעק ךיז ןעבעל ןייז
 .(רעצינ

 -טסעדנופ רע טָאה ,םיהלא שיא ןַא ןעוועג זיא ונבר השמ שטָאכ

 ןעועג גידנעטש ןוא ןעדיא יד ןופ ןעוועג תעד חיסמ טשינ ןעגעוו

 -עּפס ַא ןעוועג זיא סָאד:טָא ןוא ,ןעדיא יד טימ --- "לארשי ינב תא;

 טשנעבעג זיא השמ עכלעו טימ ,"השמ ךרב רשא; הכרב עלעיצ

 רע זיא -- 'לארשי ינב תא; ,"םיהלאה שיא; ןַא גידנעייז ,ןעוועג

 ,(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .ןעדיא יד טימ ןעוועג דימת רעבָא

 (.ב .גל) אב יניסמ 'ד

 ,הרות רעד טימ ךיז ןעגָארטעגמורַא טָאה אוה ךורב שודקה ןעוו
 יד טָאה ענייא ןייק ןוא ןושלו המוא רעדעי וצ ןעטָאבעגנָא רהיא טָאה
 -עג תומוא יד ןעשיווצ טלָאמעד טָאה ,ןייז לבקמ טלָאװעג טינ הרות
 רעד ףיוא טלָאמעד זיא'ס .טייקגינייא ןוא תודחא עגידנעטשלופ טשרעה
 ןעבָאה ןעדיא יד יװ רָאנ ףכית .האנש ןייק ןעוועג טינ ןיטולחל טלעוו
 השענ ,:טרעפטנעעגּפָא הרות יד ןייז וצ לבקמ טָאג ןופ טָאבנָא ן'פיוא
 רעקלעפ יד ןעשיווצ לַאטנעמָאמ טָאה --- "ומל תד שא; -- ?עמשנו
 ,לארשי קלאפ םעד ןעגעג האנש עגימַאלפ רעייפ ַא ןעכָארבעגסױא
 -- ?'יניס ארקנ המל; ל"זח רמאמ ןופ הנווכ יד זיא סָאד טָא ןוא
 ,(רעווישטידרעב) ."וילע םלועה תומואל האנש הדריש ינּפמ

 ףידבמ זיא ןוא רעבליז טרעטייל רעייפ יו ױזַא --- ףורצ ףסכ
 עכילשנעמ סָאד הרות יד טרעטייל ױזַא ,"שאכ ירבד הכ; ,תלוסּפ סָאד
 ,(תמא תפש) .ן'תלוסּפ עלַא לידבמ שנעמ ןופ זיא ןוא ץרַאה

 ןעמ ןעװ ןעבָאה רָאנ ןעמ ןעק ןעגינעגרַאפ רעגיטסייג תמא

 (ןמלז רואינש 'ר) .הרות רעד ןופ תודוס יד טפיירגַאב

 םיטּפשמ ,םיקוח ןַארַאפ ןענייז הרות רעד ןיא --- המימת 'ד תרות
 ,הרות ןייא ןענייז ןעמַאזוצ עלַא זַא -- "הנמאנ 'ד תודע , .תווצמ ןוא

 .(רענשטנעל ל"מר)
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 (.ג .ג2) םימע בבוח ףא

 ט'הנעט'עג אשוז 'ר יבר רעד טָאה -- םלֹוע לש ונובר ---

 םלועה תומוא יד וצ עביל ליפ ױזַא סיױרַא טזייוו וד שטָאכ --- טָאג
 ןעגעווטסעדנופ ,ןיירַא טנעה ערעייז ןיא ןעבעגעגרעביא זנוא טסָאה ןוא
 םהוע/ .הנומא ןייד ןופ ּפֶא טינ רימ ןעטערט ,"ךדיב וישדק לכ;
 ןוא טגָאיעג ןעגָאלשעג ריד בילוצ ןערעוו רימ םגה ,"ךילגרל וכת

 ןעגָארט ,"ךיתורבדמ אשי; ךָאד ,טגינייּפעג ןוא טגלָאפרַאפ ,ןעבירטעג
 הרות :ןעגָאז ןיא רדסכ ןעטלַאה ןוא רעטרעוו עגילייה ענייד רימ
 ,בקעי תלהק השרומ השמ ונל הוצ

 י .גל) לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטּפשמ ורוי
 ןענרעל ןעלָאז ןעדיא יד זַא ,םלוע לש ונובר ,טסליוו וד ביוא

 חמק ןיא םא, לייוו ,הסנרפ ןעבעג ייז וטסלָאז ,םיטּפשמ ןוא הרות ןייד
 .(רענַאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) ."הרות ןיא

 (טכ .גל) ךומכ ימ לארשי ךירשא

 םעד טימ ןעריצלָאטש טסעוו וד ןעוו ,לארשי ןייז ריד טעוװ ליואוו
 ,סחוימ רעסיורג ַא טזיב וד .,ריד וצ ךיילג ךָאנ זיא רעוו --- "ךומכ ימ,
 רַאפ זַא ןהעטשרַאפ רַאפרעד טסעוו וד ןוא תוכלמל בורק ַא ,ךלמ-ןב ַא
 טלעפייווצרַאפ ,ט'הרוחש-הרמ רַאפ ןהעגוצמורַא ןהעש טינ זיא ריד
 ,תופידר עטּפָא יד ךרוד עיצַאנגיזער ןיא ,שואי ןיא ןעלַאפנײרַא רעדָא
 טכעלש דצמ ןהעטשוצסיוא טסָאה וד סָאװ ן'תוינערוּפ ןוא םירוסי
 ןייד "ךתואג ברח רשאו, .ןעשנעמ עטרירענעגעד ןוא ענעברָאדרַאפ
 טסעוו וד סָאװ ,הוואג יד ןייז טעװ םיאנוש ענייד ןעגעקטנַא דרעוװש
 הנומא ןעבָאה טסעװ וד ןוא ריד ןופ ערעגירעדינ יד ןעכַאמ לטבמ
 טעװ ףוס-לכ-ףוס זַא "'דב עשונ םע, םיכלמה יכלמ ךלמ ןיא ןוחטבו
 ענייז ףיוא ןעבָאה תונמחר רעטָאפ ַא יוװ ןוא ףליה וצ ןעמוק טָאג ריד
 ,(רענירבָאק השמ 'ר) .רעדניק

 (.ה .דלג 'ד דבע השמ םש תמיו

 ןַא ןעוועג זיא השמ זַא גנונָאמרעד ןוא גנולָאהרעדיװ יד סָאװ וצ
 ? רעירפ ןופ ןיוש סָאד ךָאד ןעסייוו רימ .'ד דבע
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 ,י"שר טגָאז "םתובאל יתעבשנ רשא ץרָאה תאז; קוסּפ ן'פיוא ---
 םייקל הצור ינאש תובאל עדוחו ךלא ן'השמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג
 זיולב טינ זיא השמ זַא ,הרות יד זנוא טלהעצרעד סָאד-טָא ,"העובשה
 םייקמ רע טָאה ,ותומ רחאל וליפא רָאנ ,ןעבעל םייב 'ד דבע ןַא ןעוועג
 ,(לארשי בהוא) ,ןעטָאבעג םהיא טָאה טָאג סָאװ תווצמ יד ןעוועג

 טשטייטעג רעקצָאק רעד טָאה --- "תומ הארי אלו היחי רבג ימ ,

 ןוא גידנעטש טבעל טלעוו רעד ןיא שנעמ רעכלעוו --- הימתב ןושלב

 ...?טיט םעד סיוא טדיימ

 לָאמנייק ןעשנעמ ןעבָאה בור יּטילע --- ? ךתע אלב תומת המל

 טרפב ןינע ןעגיטכיוו ַא ןעגעוו ייז וצ טדער'מ ןעוו .טייצ ןייק טשינ
 לענש ייז ןערעפטנע ,םינינע דלעג ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע ןעוו ךָאנ
 -סיוא טשינ טייצ ןייק וליפא ןעבָאה ,טגיטפעשַאב קרַאטש ןענייז ייז ---
 "ןתע אלב תומת המל; ןעגערפ ןעמ ףרַאד ןעשנעמ יד טָא ,ןערעהוצ
 טייצ ָאי םהיא רַאפ יז ןעלעוו ןעמוק טעװ תומה ךאלמ רעד זַא ןוא

 'ה) .טייצ רעיײז רַאֿפ דימת ןעשנעמ ןעכרַאטש םורא ױזַא ? ןעבָאה

 - | ,(רעשזובישזעמ ךורב

 (| .דל) הזה םויה דע ותרבק תא שיא עדי אלו

 ,דיא ןעדעי ןופ ץרַאה ם'ניא ןערָאװעג ןעכָארנַאב זיא רע לייוו
 ,(רעװָאנישמַא מ"ר)

 יד ,רעצישידַאר ללח 'ר ייב טגערפעג לָאמַא דיסח ַא טָאה סע

 ,ןעברָאטשעג זיא רע ואוו ,השמ תריטּפ ןעגעוו זנוא טלהעצרעד הרות

 יד טגָאז םעד ךָאנ ןוא ןעועג רבקמ םהיא טָאה ןעמ טרָא ןעכלעוו

 ?"ותרכק תא שיא עדי אלו, הרות

 ןעסייו רימ םגה .הנומאה ךרד הרות יד זנוא טנרעל סָאד ---

 ןעגעווטסעדנופ ,םינמיס עלַא ןעסייוו רימ ,רּבק ס'השמ ןופ ץַאלּפ סָאד

 ױזַא רימ ןעזומ 'ותרבק תא שיא עדי אלו; זנֹוא טגָאז הרות יד זַא

 ...ללבו ללכ רבק ס'השמ ןופ טינ ןעסייוו רימ זַא ,ןעביולג

 חשמ ךמס יכ המכח חור אלמ ןונ-ןב עשוהיו
 (ט .דל) וילע וידי תא

 ןענעק ײז יד'אל ,"יבר; םשב ךיז ןעפור סָאװ םיגיחנמ ןַארַאפ
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 יז ןוא ןערהיפ טינ ערעדנַא ןענעק ייז ןכש-לכמ ןערהיפ טינ אפוג ךיז
 גידלוש ליפ ױזַא טינ יז ןענייז .םיגיחנמ ןייז וצ הלודג יד ךיז ןעמענ
 רעייז שנעמ םייב זיא טפַאשרערהיפ ןופ ערה-רצי רעד לייוו םעד ןיא
 ןעשנעמ עגיזָאד יד ,ךמסומ ןענייז סָאװ יד ןענייז גידלוש רעכיג .סיורג
 ןתיל דיתע ןענייז יז --- "יבר, ךיז ןעפור וצ זועו ףקות ייז ןעביג סָאװ
 .(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) .ןובשחו ןייז

 .גיהנמ ַא ןייז וצ ןוא םסרופמ ןייז וצ הנכס עסיורג ַא זיא סע
 ַא ןיא ךיז טדיילק ןוא םעד וצ יואר טינ זיא רענייא ןעוו ךָאנ טרפב
 גָאט ןייא ןיא ןעק גיהנמ ןוא םסרופמ שיא ןַא .ולש הניאש תילט
 רהעמ ףיוא ןייז רבוע ןוא ןעשנעמ ןָאט הע ,םיתועט רהעמ ןהעגַאב
 ,(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) ,רהָאי ץנַאג ַא ןיא טושּפ שיא ןַא ליפיוו תווצמ

 סלַא טלעו רעשידיסח רעד ןיא טנַאקַאב ,רעקסילערטס ירוא 'ר
 רעד ,תודיסחה דומיל ןייז ןיא ןעועג גהונ ךיז טָאה "ףרש רעדע
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,ריבג רענעעזעגנָא ,ןסחי ,בר רעסיורג רעדעי רקיצ
 ןעסייהעג לכ-תישאר רע טָאה ,תודיסחה ךרד םעד ןענרעל םהיא וצ
 ענרעצליה עסיורג ייוצ סימ ןיירַא קרַאמ ןיא ןהעג ןמצעבו ודובכב
 רעסַאװ ןענַאק ייווצ םענורב-קרַאמ ןופ ןעגנערב ןוא ןענַאק רעסַאוװ
 ,רויכ םעד רַאפ ןיירַא שרדמה-תיב ןיא

 (י .דל) השמכ לארשיב דוע איכנ םק אלו

 לָאז ןעדיא יד רַאפ טָאג יב ןעטעב לָאז רע ליפיו איבנ ַא
 --- "דיע , ןעטעב ןיא ןעטלַאה .רדסכ ןוא גינייוו ןייז ץלַא םהיא רַאּפ
 .(רעצישּפָאר על'היעשי 'ר) ."לארשיב םק אל; איבנ ַאזַא .ךָאנ ןוא ךָאנ

 השמ השע רׂשא םיתפומהו תותואה-לכל

 (אי .ךל) לארשי לכ יניעל

 טנייצרעביא ןוא ןהעז ןעגיוא ענעגייא יד טימ לָאז דיא רעדעי ידכ
 לעמיה ןעפַאשַאב טָאה ת"ישה זַא --- "םיהלא ארב תישארב; זַא ןייז
 ,(ץיוורוה רשֲא 'ר) .טלעוו רעד ףיוא ץלַא ןוא דרע ןוא



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 50 - 

 (.בי .דל) לארשי לכ יניעל

 -ַאב סָאװ "ילכ , ןעכַאמ "לארשי לכ יניעל, ןופ תובית ישאר יד

 .(רמתיא תרמשמ) ."םילארשי, ,"םייול, ,"םינהכ; ןעטייד

 ןעלעוו סָאװ ןעדיא יד ,הדעה יניע יד בילוצ -- "לארשי לכ יניעל ,

 טָאה ,םיהלא ארב --- תישאר ןעפורעג טרעוו סָאװ הרות יד ןענרעל

 ,(רעצווָארטסָא הירמש 'ר) ,ץרָאה תאו םימשה תא ןעפַאשַאב טָאג

 ,"בא ַא טימ ןָא ךיז טביוה ,"ל, ַא טימ ךיז טגידנע הרות יד

 "יצב אבל אנמחר, ןעגָאז ל"זח יד תויה ,"בל, סָאד טכַאמ ןעמַאזוצ

 ,(ןילבולמ יבר) .הרות עצנַאג יד ללוכ "בל, זיא

 טסַאפ רע ,המכח ןייז םצמצמ זיא שנעמ רערעטלע ןַא יו טקנופ

 לָאז דניק סָאד ידכ דניק ןיילק ַא ןופ דנַאטשרַאפ םוצ ?כש ןייז וצ

 טרעװ סָאװ קנַאדעג ןוא ןויער םעד ןעמענעב ןוא ןייז ספות ןענעק

 דימלת ןייז טרעלקרעד רע ןעוו ,רערהעל ַא יו טקנוּפ ; טרעלקרעד םהיא

 רעד ךיז טהימַאב ,רעפיט ןוא רערעווש ַא ןייז ןויער רעד געמ ,ןינע ןַא

 רעכיוה רעד ןופ דנַאטשרַאפ ןייז ,לכש ןייז ןעגנערבוצּפָארַא רערעל

 דימלת רעד ידכ דימלת ןופ דנַאטשרַאפ ןוא הגרדמ רעד וצ הגרדמ

 םצמצמ ת"ישה טָאה ױזַא ,ןעמענרַאפ ןוא ןייז ספות ןענעק םהיא לָאז

 עשירעפעש עכילדנעמוא ןייז טמיוצעגנייא טָאה ,תוחכ ענייז ןעוועג

 טָאה ןוא טלעװ יד ןעפַאשַאב וצ ידכ םלועה תאירב תעב עיגרענע

 .(תודלות) .,ץרַאה ןעכילשנעמ ם'ניא ןעבעגעגניירַא םוצמצ ןופ תוחכ יד

 טימ ןייז ללּפתמ לָאמַא ןעק שנעמ ַא .בלב זיא הליפת רקיע

 ערעדנַא זַא גנוגעװַאב םוש ןהָא תובהלתה רעסיורג ןוא הארי ןוא הבהא

 ,תוקיבד םוש ןהָא ללּפתמ זיא רע זַא ,ןעטכודסיוא ךיז לָאז ןעשנעמ

 הבהא סיורג טימ ןעק שנעמ רעד .ױזַא טינ סָאד זיא ן'תמא ןיא רעבָא

 הליפת עגיזָאד יד ןוא ץרַאה ןוא המשנ ןייז טימ ןייז ללּפתמ הארי ןוא

 סָאװ הליפת יװ ,ךרבתי ארוב םוצ רעכיג טכיירג ןוא רעסעב ליפ זיא

 ,(ט"שעב) .םירבא יד ןופ ןעגנוגעװַאב ךרוד ןהעזעג ךילרעסיוא טרעוו

  ,רענייק זַא הבשחמ ןיא ןעבָאה שנעמ ַא ףרַאד הליפתה תעשב

 זַא ךייז ?טבמ ױזַא ךיז ףרַאד רע .ָאטינ זיא ת"ישה ןוא םהיא ץוח
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 ןעטייווצ ַא טרעה ןוא טנעװַאד רע ביוא ,ןעלהיפ טינ ךיז לָאז ןילַא רע

 (רעװַאלצַארב ןמחנ יבר) .הנווכ אלב הליפת סָאד זיא ןענעוװוַאד

 -- םינונחתו םימחר אלא עבק ךתלפת שעת לַא ללּפתמ התאשנו

 . ןעגנַאלרַאפ ןוא ןע'נשקע'גייא טינ ךיז שנעמ ַא רָאט ןענעװַאד םעד תעב
 רע יו ךיילג זיא סָאד .השקב ןייז ןעליפרעד זומ רע זַא ת"ישה ןופ
 שנעמ ַא .הלזג יו טקנוּפ זיא סָאװ ,הקזחב ךַאז ַא טרעדָאפעג טלָאװ
 ןייז ןעליפרעד טָאג טעװ םינונחתבו םימחרב ע"שבר םייב ןעטעב ףרַאד
 ,(רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר) .ואל --- ואל םאו ,טוג זיא השקב

 !קזחתנו-קזח

 רעדָא ליצ ַא ןעכיירגרעד וצ ןעגנערטשנָא קרַאטש ךיז טסעוו וד זַא
 ןעקרַאטש םימשה ןִמ ךיד ןעמ טעװ ,"קזחתנו, ןעבעל ם'ניא הגרדמ
 ,(רעשזירַאבז באז 'ר) .ןעפלעהטימ ריד ןוא



 םיבוט םימי

 הנש ה שאר

 טָאה וניבר השמ -- "לארשי ינב לא 'ה ידעומ תא השמ רבדיו,
 יבר) ןעדיא יד ןופ רעצרעה יד ןיא טדערעגנײרַא םיבוט םימי יד
 ,(םנוב 'ר

 ,הקדצב הברמ ַא ןייז וצ ביוחמ דיא רעדעי זיא בוט םוי ברע
 סױרַא שנעמ םעד טרהיפ ,הבחרה ןוא החמש םרוג זיא הקדצ תמחמ

 ') .טייקגיד'בוט-םוי ןוצ םהיא טביוהרעד ןוא טײקגידעכָאװ ןייז ןופ
 ,(רעװַאלצַארב ןמחנ

 "שאר ןעדעי ,ןייז גהונ ךיז טגעלפ רענינַאטסָאג ריאמ לאיחי 'ר

 יד טימ ןייז חמשמ ךיז ןוא ןעפנַארב ןעקנירט ןענעװַאד ן'כָאנ שדוח
 ןייז ןעגעװו םעט םעד טגערפעג לָאמנייא םהיא ןעמ טָאה .םיללפתמ

 | :טרעפטנעעג ױזַא רע טָאה ,תוגהנתה

 ,ט'הנאד רַאפ ןעדיא ןענייז ,שדוח רעײנ א טמוק סע ןעוו ---

 ?ןעגנערב סע שדוח רעײג רעד סָאװ ססייוו רעוו ,ךיז ןעקערש יז

 תובית ישאר יד ןעכַאמ "סנכי לארשי יחדנ; ט'הצע'עג ךלמה דוד טָאה

 הקשמ לעזעלג ַא זיא ,טרעמוארַאפ ןענייז רעצרעה עשידיא ןעוו ,"ןיי;

 -רַאפ ןוא עטרעטיברַאפ יד ןעשירפרעד וצ ןוא ןערעטנומוצפיוא לגוסמ

 .רעצרעה עשידיא ענעסיוטש

 בהואע רעד טָאה ,םלוע לש ונובר --- "םימ םגא רוצה יכפוהה,

 ןערעקרעביא טסעװ וד זַא ,"יכפוהה, --- טָאג ייב ןעטעבעג "לארשי

 ןעכַאמ תובית ישאר יד ןעלעוו ,"הצור, ןעכַאמ טע טעװ ,"רוצה, םעד

 ןופ ןובשח ן'טימ ןעבעל סָאװ ןעדיא יד ,"הנבלה תרוצ ןיקתהו האר;

 יד ןופ תובית ישאר יד ןערעוו םייקמ טלַאמעד ןעלעװ .הנבל רעד

 ,"וכלמ תועושי לודגמ, "םימ; ,"וצרַאמ םיוג ודבָא , "םגא; רעטרעוו

 ןהעג ן'רַאפ ןַאמ רעטילימ ַא רַאפ יוװ זנוא רַאפ זיא לולא שדוח
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 ,ןייז-ילכ ערעזנוא ןעטיירבוצרָאּפ טייצ ןעבָאה רימ .,ןײרַא המחלמ ןיא

 ,(ךלמילא יבר) .הנשה-שאר רַאפ ןעכָאװ ריפ תונכה עגיטיונ יד ןעכַאמ

 ,םיללּפתמ םלוע םעד ןעוועג ריחזמ ט"שעב רעד טָאה םיארונ םימי

 "סיוא טעװ רע זַא ,חלפת-לעב םעד ףיוא ןייז ךמוס טינ ךיז ןעלָאז יז
 : לשמ ַא ןעבעגעג ייז טָאה רע .רָאי טוג ַא םיאטח ערעייז רַאפ ןעטעב

 -עג סעכ ןיא דלַאװ ןיא תויח יד ןופ ךלמ רעד זיא לָאמנייא ---

 לָאז סע רעװ ,ט'הצע'עג ןוא טלעמַאזרַאפ ךיז תויח יד ןעבָאה ,ןערָאװ

 ױזַא :ןעפורעגּפָא ךיז סקופ דעד טָאה ,ךלמ םעד ןעטעברעביא ןהעג

 .ןהעג ךיא לעװ ,םילשמ טנעזיוט יירד ןעק ןוא גולק ןיב ךיא יו

 חילש רעד ןייז לָאז סקופ רעד זַא ןעוועג םיכסמ ןעבָאה עֶלַא זַא

 טָאה --- ןעסעגרַאפ טָאה רע .ןעגָארקעג הטרח סקופ רעד טָאה ,דוביצ

 טבױלג ןוא םילשמ עלַא ןוא המכח עצנַאג ןייז -- ט'הנעט'עג רע
 -רעביא םהיא ךלמ םוצ ןהעג ןײלַא לָאז רעדנוזַאב רעדעי זַא ,רעבירעד

 :ו . .ןעטעב

 יילעב יד טימ זיא ,טגָאזעג ט"שעב רעד טָאה ,ױזַא טקנוּפ ---
 ןעלעוו יז וַא ןייז ךמוס טינ ךיז ףרַאד רענייק ,םיארונ םימי תוליפת
 רעדנוזַאב רעדעי רָאנ .ךלמ םעד ןעטעברעביא ןעגעווטרעייז רַאפ

 יכלמ ךלמ םעד ןעטעבוצרעביא ומצע ינפב ןייז לדתשמ ךיז ףרַאד

 ,אוה ךורב שודקה טיכלמה

:. 

 םידבעכ םאו םינבכ םא

 םינב ייז ןענייז תודחא ןוא םולש טשרעה ןעדיא ןעשיווצ ןעוו

 ,תקולחמ ןוא גנורעטילּפשעצ ,דוריפ טשרעה ייז ןעשיווצ ןעוו ,םוקמל

 .(רענשטגעל ל"מר) .םידבע תניחבב ייז ןענייז

 רׂשוי ץילמ ןיאב

 םייב טעב ןוא רעגידניז ַא זיא רע זַא טסייו סָאװ שנעמ רעד

 סָאװ אפוג סָאד טָא ,םיאטח ענייז ףיוא החילסו הליחמ םִלוע לש ונובר

 ץילמ ַא םהיא רַאפ זיא ,טשינ רָאג רַאפ --- "ןיא, רַאפ ךיז טלַאה רע

 .(רעווישטידרעב) ,רשוי

 רע יבלו הנשי ינא

 זיא יױזַא ,ץרַאה ןייז טּפַאלק ,טפָאלש שנעמ ַא ןעוו יווװ יױזַא טקנוּפ

 סָאװ ,הדוקנ ענעגרָאברַאפ ַא ןַארַאפ וויטקניטסניא שנעמ ןעדעי ןיא
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 ,ררועמ טפָא ןיא סָאװ ,ןעבעל ןעכילשנעמ ןופ ץנעטעטניווק רעד זיא
 יחוד לוקע רעד זיא סָאד טָא ןוא ףָאלש ןופ טפור ןוא ,טקעװ ,טּפַאלק
 .(רעב 'ר יבר) ."קפוד

 רָאנ זיא הטרח .ןעצירקסיוא זיא "הטרח; טרָאװ ןופ שטייט רעד
 "רַאה ןופ טצירקעגסיוא ןעצנַאגניא טרעוו עטכעלש סָאד ןעוו ,תמא ןַאד
 ,(רעניניטסָאג ריאמ לאיחי 'ר) .טקעמעגסיוא ןעצנַאגניא טרעוו ןוא ןעצ

 ול ןיחתוּפ אמטל אבה ,ותוא ןיעייסמ רהטל אבה

 ,תואת עשידרע עלַא זַא לכש םוצ טמֹוק טָאו שנעמ רגד
 ןעגױא יד ןעדנעלברַאט ןצ ויולב ןעקעװצַאב םיגונעג עגיד'תוימשג
 -לירמוארַאפ וצ ,רשיה ךוד ןופ ןערהישוצרעטנורַא םהיא ידכ שנעמ ןופ
 /"רַאפ םעד םורַאד טוָאלרַאפ שנעמ רעד ןוא ,המשנ ןוא ףוג ןייז ןעגינ
 יד ,תויה .תמאה ךרדב טהעג ןוא ךרד ןעגיד תוה-םלוע טעגעברָאד
 סָאװ רעד "רחטל אבה; רעבירעד ,"םילגד ול שי תמא, ןעגָאז ל"זח
 ,ןעטייקגיגירמוא עגיד'הוהאת עכילרעפרעק ןופ ןעגיגייר ךיז טמוק
 רע ,תמא ןופ טיפ יד טימ םהיא ןעמ טפלעה -- "ותוא ןיעייטמ,
 ,ךיא רעכילרע ןומא ןַא ןערעװ ןוא רשיז ךרדב ןהעג לָאז

 ןיא ןירא ךיז טנָאק סָאװ שנעמ רעד ןעגעגַאד -- ?אמטל אב
 טזָאל ,םיגונעת עכילרעפרעק טימ החאת ןייז טגיטעז ןעוועייטלוה
 ףוג ןייז טגינירמוארַאֿפ ,רקשה טלוע ןופ םוחת ןיא רעטנורא ךיז
 ךָאד רע ןעק ,"םילגר ול ןיא רקשג ןעגָאז ל"זח יד תויה .,המשג ןוא
 -בצלש ןופ םוהת םעד םהיא רַאפ ןעמ טנעפע ,"ול ןיחתופ, ,ןהעג שינ
 ןענײלשרעטגורַא רע ןעק ,ליו רע ביוא םייקנעברָאדרַאֿפ ןוא טייקגיט
 טרָאד ףיט ןוא הואת רעגיד'הוה םלוע ןופ םוהת ןערעטטניפ ןיא
 ,(ןילבולמ יבר) .ןעקניוגייא

 ןעוועג דימת עודיכ זיא רעווישטידרעב קחצי יול 'ר ןופ ךרד רעד
 םינורסח עשידיא טפָא טָאה רע ,ןעדיא ףיוא ןייז וצ תוכז דמלמ
 ףרַאש םעד רע טָאה הנשה-שאר לָאמנייא .תולעמ רַאפ טשטייטעגסיוא
 -יד'רשוי ץילמ ַאזַא ףיוא "אטוח יוג יוה , היעשי ןיא קוסּפ ןעגיד'רסומ
 ,טשטייטעגסיוא ןפוא ןעג

 ןוא ןעלעפרַאפ סָאװ קלָאפ ַא ןעגייז ןעדיא ,"אטוח יוג יוה;---
 -- "ןוע דבכ םע; .םלועבש תוער תוואת עלַא ןופ ךיז ןערעטייוורעד
 רעדניק "םיערמ ערז, .ןעגידניז וצ רעווש רהעז זיא סָאװ קלָאפ ַא
 רעדניק ,"םיתיחשמ םינבק .דניירפ םענייא ןעדעי וצ ןענייז סָאװ
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 ובזע; .ארובה ןוצר םעד ןָאט ֹוצ ידכ שפנ רעייז ןעברַאדרַאפ טָאװ

 וצאנ, ,םלוע לש ונובר םעד לָאמַא ןעזָאלרַאפ ייז ןעו --- "'ד תא

 ורוזנק ,אוה ךורב שודקח לָאמַא ןענערָאצרעד ייז -- "לארשי שודק תא

 "יוא םוצ קירוצ דלַאב ךיז ןערעק ,הטרח ףכית ייז ןעבָאה --- "רוחָא

 ,הבושת ןעוט ןוא ןעטשרעב

 .םימשה ןמ וילע םימחרמ תוירבה לע םחרמה לכ

 םהיא ףיוא טָאה ,ןעטייווצ ן'פיוא םחרמ ךיז זיא שנעמ ןייא ןעוו

 םהיא ףיוא לעמיה ןיא ךיוא ןעמ טָאה ,תובוט םהיא טוט ,תונמחר

 ַא בוא ,דובכה אסכ ן'רַאפ ן'הנעט רשוי יצילמ יד לייו .תונמחר

 זיא סָאװ ת"ישה ךָאד ףרַאד ,שנעמ ַא ףיוא תונמחר טָאה םדו רשב |

 .(רעװָאקטרָאשט) .ןייז םחרמ םהיא ףיוא ךיז יאדווא םימחר אלמ

 םלועמ אוה התא תוחכשנה לכ רכוז יכ

 טקנעדעג ןוא טסעגרַאפ שנעמ רעד סָאװ סָאד טקנעדעג ה"בקה

 ,טשינ טסעגרַאפ שנעמ רעד סָאװ סָאד טינג

 -ַאב ןוא רדסכ םורַא טהעג ,ךַאז עטוג ַא טוט שנעמ ַא זַא ,לשמל

 סָאד ןעגעװ ןעלהעצרעד ןיא ךילרעהפיואמוא טלַאה ,ךיז טמהיר

 .,םלוע לש ונובר רעד טינ סָאד טקנעדעג ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ עטוג

 טָאה שנעמ רעד סָאװ סטוג -- "תוחכשנה לכ רכוז , ה"בקה לייוו

 ,סטוג טוט שנעמ רעד וַא ןעגעגַאד .ןעסעגרַאפ ףכית טָאה ןוא ןָאטעג

 םענייק טינ טלהעצרעד ןוא טינ טדער ,לַאטנעמָאמ סָאד טסעגרַאפ

 רעד סָאד טקנעדעג --- "תוחכשנה לכ רכוז, ה"בקה זיא ,םעד ןעגעוו

 .ןילבולמ יבר) .םלוע לש ונובר

 תועמד ירעשמ ץוח םילעננ םירעשה לכ

 "וצכרוד רעווש ץנַאג ןָא ןערערט יד ךיוא ןעמוק ןעגעווטסעדנופ
 ןופ ןעמוק ייז לייו ,לעמיה ןופ ןערעוט ענעסָאלשרַאפ יד ןהעג

 ענעסָאלשרַאפ עלַא ןערעכעלכרוד ייז ןענעק ,ועבא החמש ךותמ ,תובצע

 .(רעװעסָאס ל"מר) .ןערעיוט עטלעגידרַאפ ןוא

 ךידבע לכה יכ םויה ודמעי ךיטּפשמל

 -'עג רעווישטידרעב קחצי יול 'ר טָאה -- םלוע לש ונובר---

 טּפשמ ן'רַאפ דימת טהעטש לארשי קלָאפ ןייד --- טָאג וצ ט'הגעט
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 "רעד ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ ,תוריזג ,םייוניע ,םירוסי ,תורצ עלַא ,םלועה

 -- ?ךידבע לכה יכ; בילוצ ץלַא סָאד זיא ,ןעדייל ייז סָאװ ןעגנוגירעדינ

 ,ריד ןיא רָאנ הנומא ןעבָאה ,טכענק ענייד ןענייז ייז לייוו

 הנקז תעל ונכילשת לֶא

 לָאז רעּפרעק רעד זַא םרוג זיא הנקז יד סָאװ שיזיפ זיולב טינ
 ונכילשת לַא;ע גיטסייג ,גיד'תוינחור ךיוא רָאנ ,ןערעװ טכַאװשעגּפָא
 (םירפא הנחמ לגד) ,"הנקז תעל

 ולעננ אל תועמד ירעש

 ,םיאטח ענייז ףיוא טנייו רענייא ,הבושת ןופ ןערערט ןַארַאפ
 טעב רענַא ."וחיש ךוּפשי 'ה ינפל, ןענעװַאד םייב ןערערט
 עגיזָאד יד טָא ,הקדצ ןעבעג ןענעק וצ ןייז חילצמ לָאז רע ע"שבר םייב
 לָאמנײק ןערעוו ,חקדצ ,הלפת ,הבושת --- ןערערט ןופ ןערעיוט יירְד
 ,הריזגה עור תא ןיריבעמ ןופ חכ םעד ןעבָאה ןוא ןעסָאלשרַאפ טינ
 ,(רעצישזדָאמ לארשי 'ר)

 'ה תאמ יתלאש תחא

 טעב רהעמ ,"שקבא התוא; ,המשנ יד --- סנייא זיא סָאװ סָאד

 ,(רענישזיר לארשי 'ר) .טשינ רָאג ךיא

 רע סָאװרַאפ ןילבולמ ן'יבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה דגנתמ ַא

 | .ףָאלש ןופ ףיוא טעּפש טהעטש

 ,טגרעלעג טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב בָאה ךיא לייוו ---

 "וצפיוא ידכ ,ןעפָאלש הירפ טשינ יבר רעד טהעג סָאװ רַאפ ---

 ?ןענרעל ןוא רקבה תרומשאב ןהעטש

 ןילבולמ יבר רעד םהיא טָאה --- טוג ןעוועג טלָאװ הצע ןייד ---

 טכַאנײב העג ךיא זַא ,רעכיז ןייז לָאז ךיא ןעו ,טרעפטנעעגּפָא

 ױזַא טינ רָאג ןיב ךיא ןוא "יחור דיקפַא ךדיב; ךיא גָאז ,ןעפָאלש

 סע ,ןודקּפ ןיימ ןעגירקּפָא ךיא לע סנעגרָאמוצ זַא ,וד יו רעכיז

 עדעי ךיא ןרעל ,וטסהעטשרַאפ רַאפרעד ,טינ זַא ןייז ךָאד ןעק

 .הרות העש עכילטע ךָאנ ןעּפַאכוצנײרַא טעּפש טכַאנ
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 רשוי ורתס

 ,"הנומא ותצע; ,ןעגרָאברַאפ זיא ע"שבר םייב רשוי רעד ביוא

 ,טוט ת"ישה סָאװ זַא ,ץלַא ןיא הנומא ןעבָאה טסלָאז הצע ןיימ זיא

 ,(רעקסילערטס ירוא 'ו) .רשויו תמא זיא

 ךיז טסָאה ,ע"שבר .וד ןוא ןורחא התאו ןושאר התא -- התאו

 התאוק/ תמחמ ,טשינ שודיח ןייק רָאג סָאד זיא ,טרעדנעעג טינ רָאג

 ענייד -- ?ומתי אל ךיתונשו; ,םיקו יח לא ןַא טזיב וד לייוו "אוה

 ךידבע ינב; רָאנ זיא שודיח רעד .עדנע ןייק טינ ןעבָאה ןערהָאי

 ןעטייצ תֹובָא יד ןופ ןעבָאה ,ןעדיא יד ,רעדניק ענייד סָאװ ?ונוכשי

 רעדניק ערעייז ןוא "ןוכי ךינפל םערזוע טרעדנעעג טינ ךיז םויה דע

 ל'ריאמ 'ר) .רעניד עיירטעג ענייד ןעבילברַאפ טנייה זיב ןענייז

 .(רענַאלשימערּפ

 ארות ןעמל החחילסה ךמע יכי

 ןעועג לחומ טינ אטוח םעד טלָאװ םלֹוע לש ונובר רעד ןעוו
 טכַארטעג אטח ַא ןָאטעג טָאה סָאװ שנעמ רעדעי טלָאװ תונוע ענייז
 -רַאפ טינ ןעלעוו תוריבע עניימ ,אטוח ַא ךיא ןיב יװ ייס --- ךיז ייב
 ,טליּפשרַאפ יװ ייס ךיא בָאה אבה םלוע קלח ןיימ ,ןערעוו ןעבעג
 ןַאד טלָאװ ןוא החזה םלוע יגונעת יד ןופ ןעבָאה האנה שטָאכ ךימָאל

 .ןעגידניז ןיא ןעטלַאהעג ךילרעהפיואמוא
 רעטשרעבױא רעד זיא םיבוט םישעמ ןוא הבושת ךרוד תויה

 רע יװ םעד ךָאנ שנעמ רעדעי ןעק ,תוריבע ענייז שנעמ םעד לחומ
 "ארי רע'תמא ןַא ןערעוו זייו/הגרדמ ןוא ןָאט הבושת טגידניזעג טָאה
 ,ע"שבר ,ריד טימ "החילסה ךמע יכ, ךלמה דוד טגָאז סָאד-טָא ,םימש
 ןעמל} תוריבע ענייז לחומ אטוח םעד טזיב וד ,גנובעגרַאפ יד זיא
 "בולמ יבר) .ןעגידניז וצ ןעבָאה ארומ רעטייוו לָאז רע ידכ --- "ארות
 ,(ןיל

 רעטייװצ ַא זַא הבשחמ ןיא ןעבָאה דימת ףרַאד שנעמ רעדעי
 ןיהואוו ךָאנ םהיא טגלָאפ ,ןעמַאוצ גידנעטש םהיא טימ טהעג שנעמ
 ,גיוא ןייק רעטנורַא טינ םהיא ןופ עגר ןייק טזָאל ,טהעטש ןוא טהעג רע
 ןעפרַאד טינ לָאז רע זַא ,ןהעז רע לָאז ,ןָאט ןהעג סעּפע טעװ רע תעשב
 טײלגַאב סָאװ שנעמ ןעטייווצ ן'רַאפ הּפרח טימ ןעקעדוצ םינּפ ןייז
 -- ןעטלַאהַאב וצ ךיז ואוו ץַאלּפ ַא ןעכוז ןעפרַאד טינ לָאז רע ,םהיא
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 טינ לָאמנייק רע טעװ ,הבשחמ ַאזַא טימ ןהעגמורַא טעװ שנעמ ַא זַא
 ,(ךלמילא יבר) .ןעגידניז

 עֶלַא טנכערעגסיוא לָאמנייא טָאה ךלמילא יבר רעד יװ םעד ךָאנ
 רע טָאה ןעגנַאגַאב ןָא דנעגוי ןייז ןופ זיא רע סָאװ םיאטח ענייז
 םעד טיול ,עניימ המשנ ,ישפנ ,ישפנ --- ןערעטיב ןעביוהעגנָא קרַאטש
 ןעגעווטסעדנופ ,אבה םלוע וצ יואר טינ וטזיב םיאטח ןובשח ןעסיורג
 םלוע טרעוו טינ טזיב וד וליפא --- טסיירטעג ןיילַא ךיז רע טָאה --
 טגָאז ארמג יד לייוו דסח ַא ןָאט ריד טימ ע"שבר רעד רעבָא טעוו אבה
 שיבלמ ַא ןיא רע .הרות עצנַאג יד םייקמ זיא ה"בקה ,הטוס ןיא
 אבה םלוע -- השק ךָאד זיא .הקדצ טוט ,םילבא םחנמ ,םימורע
 טרָאד ןעק הקדצ עכלעװ ,היתשו הליכא ןייק ךייש טינ ךָאד זיא
 ? ןָאט לוכיבכ

 אבה םלוע ןעבעג וצ ,הקדצ ןָאט טעוװ ע"שבר רעד זַא סָאד טניימ
 ,אבה םלוע ןעבָאה וצ יואר טינ ןענייז סָאװ ןעשנעמ יד וצ

 עיינ א ןעבעגעג דנַאל םעד טָאה גנוריגער עשיכיירטסע יד ןעוו
 'ר טָאה ,ןעטייהיירפ ערעטערג ןעדיא יד וצ גידנעבעג ,עיצוטיטסנָאק
 ,רעצ ןוא רעיורט ןעפיט טימ ןעמונעגפיוא טָאד רעזלעב םולש

 טָאה --- גנורהַאפרעד רימ ןעבָאה טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ---
 טרָאד זַא ,טקַאפ רערַאבטײרטשַאבמוא ןַא זיא סָאד ןוא --- טגָאזעג רע
 ןעגָארט ןוא תוכלמה-תמיא טינ ןעלהיפ ,טייהיירפ ןעסינעג ןעדיא ואוו
 .לוָע ןופ יירפ ךיוא ייז ןענייז ,הנידמה תוכלמ לֹוע םעד טטינ
 ךרוד --- "ךתוכלמ ןוכת םתוכלמ , שוריפ ועד זיא סָאד ,םימש תוכלמ
 רעד ןעטלַאהעגפיוא טרעװ ,תוכלמ ןעשידרע ןופ המיא ןוא לוע םעד
 רעגריב טלַא יירפ ךיז ןעלהיפ ןעדיא יד ןעװ ןוא םימש תוכלמ לֹוע
 ןוא םימש תוכלמ לֹוע םעד ךיז ןופ רעטנורַא ייז ןעפרַאװ ,דנַאל ןיא
 .ןעדיא עיירפ ןערעוו

 רפוש תעיקת
 ,ןעזָאלב רפוש ם'נופ הנווכ יד זיא המכח רקיע רעד ,טשינ חכאלמ ןייק זיא רפוש ןעזָאלב טַאלג -- "הכאלמ הניאו המכח רפוש תעיקת;

 ,(רענשטנעל ל"מר)

 גהונ ךיז שודקה דוי רעד טגעלפ תועיקת יד רַאפ הנשה-שאר

 רפוש ןענעק סָאװ םידיסח דחוימ רדח ןייז ןיא ןעפורוצניירַא ןייז

 יצ
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 רפוש ם'נופ גנוטיידַאב עפיט ןוא תודוס יד יז ןערעלקרעד ,ןעזָאלב

 -סיוא רע טָאה ,ןעגיוא ענייז ןיא ןעלעפעגליואוו זיא'ס רעוװ ןוא ןעזָאלב

 .עקות-לעב רעד ןייז וצ טלהעוורעד

 טַאהעג טָאה ןַאמרעגנוי ַא רָאג ךָאנ גידנעייז םנוב 'ו יבר רעד

 גנוטיײדַאב רעד ןעגעוו ליומ ס'שודקח דוי ם'גופ ןערעה וצ קשח סיורג

 שודקה דוי רעד ןעו טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא ,ופוש תעיקת ןופ

 ,ןעזָאלב רפוש ןענעק סָאװ עלַא דחוימ רדח ןיא ךיז וצ ןעפודרַאפ טָאה

 ףןעגנַאגעגנײרַא ךיוא םנוב 'ר יבר רעד זיא

 עפיט יד ןוא ןעזָאלב רפוש ןופ הוצמ יד ןערעלקרעד ן'כָאנ

 רעד ,ןַאמרעגני רעד זַא ,טנעקרעד שודקה דוי רעד טָאה גנוטײדַאב

 רע טָאה ,ןענַאטשרַאפ עטלעמַאזרַאפ עלַא ןופ רהעמ טָאה םנוב 'ר יבר

 .עקות לעב ן'רַאפ םהיא טמיטשַאב ןוא ןעפורעגוצ םהיא

 "רעד ַא םנוב 'ר יבר רעד טָאה --- ? ןעזָאלב רפוש לָאז ךיא ---

 ןוא אלטציא התואל יואר טינ ןיב ךיא -- טרעפטנעעגּפָא רענעקַארש

 ןעוָאלבעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא זַא ,ץ'יבר ן'רַאפ ןייז הדומ ךיז לעװ

 ,רפוש ןייק

 --- 3 תושר ןהָא רדח ןיימ ןיא ןעמוקעגניירַא וטזיב סָאװ רַאפ ---

 תעב --- םנוב 'ר ן'יבר םעד טגערפעג גיסָארדרַאפ שודקה דוי רעד טָאה

 ןעזָאלב רפוש ןענעק סָאװ יד רָאנ ןעפורעג ךילקירדסיוא בָאה ךיא

 / 4 תעדה תבינג טסייה סָאד זַא וטסייוו

 השמ ייב ךיוא רימ ןעניפעג תעדה תבינג ןוא תואמד ַאזַא --

 -- ןערעפטנערַאפ וצ ךיז טכוזעג םנוב 'ר יבר רעד טָאה -- וניבר

 "ןצסױרַא ,ן'הערּפ ןעגָאז ןהעג לָאז רע ץהשמ טגָאזעג טָאה טָאג ןעוו

 יב היהוג ע"שבר םעד טגערפעג השמ טָאה ,םירצמ ןופ ןעדיא יד ןעקיש

 רעד זַא ,םעד ךָאנ "םהילא רמוא המ ומש המ לארשי ינב ילא ורמאי

 טשרע השמ טָאה ,"היהא רשא היהא; טגָאזעג םהיא טָאה ע"שבר

 -יֵלׁש ַאזַא וצ לגוסמ טינ זיא רע תמחמ "חלשת דיב אנ חלש, טגָאזעג

 ,"םיתפש לרע ינא יכ; --- תוח
 -לַאהעג שודקה דוי רעד טָאה -- טסגָאז וד יו תמא עקַאט --

 'ה ףַא רחיוא קוסּפ רעד דלַאב עקַאט טגָאז --- ןערעזייב ןיא ךיז ןעט

 .ן'השמ ףיוא ןעסָארדרַאפ טָאה טָאג ,"השמב

 ףכית םנוב 'ר יבר רעד טָאה -- ךיילגרַאפ ַא רַאפ סָאװ רעבָא

 ףַא רחיו; .עבלעזיד ןעוועג טינ ןענייז ןעטייצ יד --- טרעפטנעעגּפָא
 ןעמ ךיז טכַאמ חסּפ רַאפ אלימ ,חסּפ רַאפ ןעוועג ךָאד זיא ,"השמבנ 'ה
 ןופ טייצ יד טיג סיוועג זיא רפוש תעיקת רַאפ רעבָא ,סעכ ןיא טרעוו
 ...ךיז ן'סעכ ןופ טייצ יד טינ יאדװַא ןוא סָארדרַאפ
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 עקתי לודג רפושבו

 ,הרותב לודג ַא ,םימש'-ארי ַא ,קידצ ַא זיא עקות לעב רעד ביוא

 ןענייז רפוש ם'נופ סױרַא ןעמוק סָאװ תולוק יד ,תועיקת יד םגה

 םיכאלמ; ןעגעװטסעדנופ ,עטקַאהעגּפָא ןוא עגידנרעטיצ .,עכַאװש

 ןעסיוו ייז ןעזָאל תולוק ענייז ךרוד ןוא "ןוזחאי הדערו ליחו ןוזפחי

 (רעקצָאק) ,."ןידה םוי הנה; -- :ןעלמיה עלַא

 .ןעמורפ םעד יװ עשר םעד ןעבָאה ביל רעכיג ףרַאד קידצ רעד
 ןערעוו ןעריולרַאפ רע טעװ ןערעטייורעד לָאז ןעמ עשר םעד לייוו
 רע טעװ ,תוברקתה עטנָאנ ןעזײװסױרַא ןעמורפ םעד ,תועשר ןייז ןיא
 ,(רעווישטידרעב) .תואג ןעגירק םעד ךרוד

 -נייא רעווישטידרעב קחצי יול 'ר טָאה -- ,"םלוע לש ונוברא ---
 ןעוו זַא ,זיא םירחוס ןופ םלועה ךרד רעד .טָאג וצ ט'הנעט'עג לָאמ
 טרעװ דלעג סָאד רעדָא ןעלדנַאה םוצ דלעג ןייק טינ ןעבָאה ייז
 הנידמ ןייא ,לשמל .ןיפולח ךרדב רחסמ רעייז ייז ןערהיפ זָאלטרעװ
 רעבָא טגָאמרַאפ יז ,ץייו טלהעפ הנידמ ערעדנַא יד ,ץייוו ךס ַא טָאה
 ךיז ןעטייב ,טינ טָאה הנידמ עטשרע יד סָאװ ןעטקודָארּפ ערעדנַא
 יז סָאװ ןעבָאה עדייב ןוא ןעטקודָארּפ ערעייז טימ תונידמ עדייב
 | | | .ךיז ןעגיטיונ

 קלָאפ ןייד טימ ןייז גהונ ךיוא ךיז ,םלוע לש ונובר ,וטספרַאד ױזַא
 ,הליחמ ,ןעטקודָארּפ ענייד ןיא קרַאטש ךיז ןעגיטיונ ןעדיא יד .לארשי
 ןעלדנַאהוצנייא ,םיבוט םישעמו תווצמ --- דלעג ןייק ,הרּפכו החילס
 ערעדנַא רעבָא ןעבָאה ייז .טשינ ייז ןעגָאמרַאפ ןעלקיטרַא עגיזָאד יד
 ,וד סָאװ תורוחס עכלעזַא ,עשפו ןוע ,אטח ןעסייה סָאװ בורל ןעלקיטרַא
 רעבָא ךיז טסגיטיונ וד ,לעמיה ןיא טינ ןיטולחל טסגָאמרַאפ ,ע"שבר
 רבועו ןוע אשונ, ,תודמ ענייד וטסרילרַאפ ייז ןהָא לייוו ,ייז ןיא
 ,"עשּפ לע

 ןעּפַאכ ןעשנעמ עלַא -- רחוסל רבוע זיא הרוחס רעזנוא תויה
 ,עגר עדעי ,העש עדעי ,ךילגעט גָאט רהיא טימ ןעלדנַאה ןוא רהיא
 ןייד טינ ףרַאד לעמיה ןיא רענייק ,הרוחס ןייד טימ זיא ךוּפיהלו
 רעד יוװ ? הרּפכו הליחמ ,החילס לעמיה ןיא ףרַאד רעוו לייוו --- הרוחס
 יוװ יױזַא ןוא תורוחס יד טימ ךיז ייז ןעטייב םירחוס ןופ םלועה ךרד
 ,ענייד יו רחוסל רבוע רהעמ זיא ,עשפו ןוע ,אטח ,הרוחס רעזנוא
 ,ןעלהָאצוצ זנוא םירחוס ןעשיווצ ךיז טרהיפ סע יװ ע"שבר וטספרַאד
 רימ ןעלעוו ,ינוזמו ייח ,ינב הרוחס רעזנוא וצ ףיסומ זנוא וד ייז ןכל
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 ןעסָאלשעג טעװ רחסמ רעד ןוא טייבסיוא ןעש'רחוס םוצ ןייז םיכסמ
 | ...ןערעוו

 ט'הנעט'עג לָאמַא רערימזוק עלַאקזחי 'ר טָאה -- םלוע לש ונובר
 ןענייז רימ ,תובוח ילעב עסיורג ןענייז רימ זַא רבדה תמא --- טָאג וצ
 רעד זיא'ס יו זנוא טימ ןייז גהונ ךיז וטספרַאד .גידלוש ךס ַא ריד
 זיא סָאװ ,הנוק ןייז זַא טהעז רחוס ַא ןעוו .םירחוס ןשיווצ םלועה ךרד
 טזָאל ,ןעריטָארקנַאב םייב טלַאה ןוא טכעלש טהעטש ,בוח-לעב ַא םהיא
 ךיז לָאז רע ידכ םהיא טציטשרעטנוא רע ,ןעלַאפ טינ םהיא רע
 -ָאצ ןצ קירוצ םהיא ןייז תלוכיב לָאז רע רחסמ ןיא קירוצ ןעּפַאכפױרַא
 .ןעדיא זנוא טימ ןייז גהונ ךיז ע"שבר וטספרַאד ךכ .בוח םעד ןעל

 "םייחה רפסב ונבתכ; .תובוח-ילעב עסיורג ריד וצ ןענייז רימ
 ןוא םייח לעסיב שירפ ַא ,"םייחה רפס/; ןייד ןיא טידערק זנוא ביג
 "טענייד רַאפ יו ןעגעוו טרעזנוא רַאפ ליפ ױזַא טינ ןָאט וטספרַאד סָאד
 ןענעק ןעלָאז רימ ידכ -- "ךנעמל , ."םייח םיהלא ךנעמל;/ ןעגעוו
 ,םיבוט םישעמו תווצמ ,הבושת טימ תובוח ענייד ןעלָאצּפָא ריד

 רימ רעפטנע ע"שבר םייב ןעטעב ףרַאדַאב שנעמ ַא -- "וננע;
 רימ ןעק יז זַא ,טסייוו ֹוד סָאװ --- "ךעשי תמאב, ףליה ע'תמא יד טימ
 .(רעלעבָאנרעשט עלעטָאמ 'ר) .ןעפלעה

 ןוא יירש ךיא סָאװ םעד ךרוד --- ,"ךילא יתעווש יהלא 'ח,
 '| יבר) .האופר וצ רימ זיא ןיילַא סָאד --- "ינאּפרתו; טָאג וצ טעב
 ,(רעשזובישזעמ ךורב

 "םוי םא;/ ןענעװַאד סָאד ןירַא לענש ןעמ טּפַאכ רָאי ץנַאג ַא
 ייוצ יד רעדָא "םיימוי וא; ,רוּפכ םֹוי רָאי ןיא גָאט ןייא וליפא ביוא
 טביילב "םקוי אל, .רעגנעל ןעמ טנעװַאד "דומעי; הנשה-שאר געט
 ןליפא לייו "אוה וּפסכ יכ, תוליפת יד ייב טסעפ ןהעטש טינ ןעמ
 גיטסייג ךיז ןעביוהרעד וצ הבשחמ ןיא טינ שנעמ רעד טָאה טלָאמעד
 ,הסנרּפ ןוא דלעג --- ןעניז ןיא רקיע רעד טָאה רָאנ תולפת יד ךרוד

 | ,(םנוב 'ר יבר)

 ןוא ןוצר ןייז ןעגעג סטכעלש ןָאט וצ חכ עשר םעד טיג ת"ישה

 תודוס ערהיא ןוא האירב רעד ןופ אלּפ רעטסערג רעד זיא סָאדיטָא

 "ייז ןעצונוצסיוא ןעטייקכילגעמ יד ןעבעגעג שנעמ םעד טרעוו סע יו
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 ַאַא ,החגשה רעד ןעגעג החגשה רעד ןופ טגירק רע סָאװ תוחכ ענ

 לכש רעכילשנעמ רעד ןוא ןעבָאה ןיילא ת"ישה זיולב ןעק תונלבס

 ,(תמא תפש) .ןייז גישמ טינ סָאד ןעק

 ,טחמ לש ודוחכ הבושת לש דחא חתּפ יל וחתּפ ה"בקה רמא

 "רעד יד גונעג עקַאט זיא סע .םלוא לש וחתפכ םכל חתפא ינאו

 "טחמ לש ודוחכ; רע לָאז ןייז רעבָא "חתפ,, םעניילק ַא ןופ גנונעפע

 ,(רעקצָאק) .ךרוד ןיא ךרוד ןעכעטשכרוד ,ףרַאש לעדָאנ ַא יו ---

 ןילבולמ ן'יבר םייב הנשה-שאר גידנעייז רעצישּפָאר ילתפנ 'ר

 יבר רעד ןעו .ן'יבר ן'טימ ךילשת וצ ןהעג וצ טגיטעּפשרַאפ טָאה

 "עג טשרע ילתפנ 'ר זיא ךילשת ןופ ןעגנַאגעגקירוצ זיא ןילבולמ

 .ךילשת וצ ןעגנַאג

 'ר טגערפעג ןילבולמ יבר רעד טָאה -- ?וטסהעג ןיהואוו ---

 ?ן'ילתפנ

 ךילשת םייב טָאה יבר רעד סָאװ סָאד ןעביוהפיוא העג ךיא ---

 ... ןעפרָאװעגקעװַא

 ,"הנעלו שאר הרוּפ שרוש? ןעכַאמ "רפוש, ןופ תובית-ישאר יד
 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעצנַאגניא זיא סָאװ סָאװ דיא רעד וליפא
 ן'פיוא ךיז ןעּפַאכפױרַא רפוש תעיקת תעב רע ןעק ,ארחא ארטס רעד
 ,(שודקה דוי) .רשיה ךרד



 רופכ םֹוי

 ונירחאמו ונינפלמ ןטש רסהו

 ןטש רסהו, טיג רימ ןעטעב סָאװ רַאפ ,השק ךָאד זיא גולפ ןיא
 ןערעװ ןָאטעגּפָא ןעטייז ערעזנוא עלַא ןופ לָאז ןטש רעד -- "םתס
 | ? "ונירחאמו ונינפלמ,, אקווד טינ

 "םירוּפה םוי, ןוא "םירוּפכ םוי, זַא ,ל"זח יד ןעגָאז ,עודיכ --
 ןעמענ ערעייז ןיא זוילב טינ ןעטייקכילנחע ךס ַא ךיז ןיא ןעבָאה

 םעד עגונב טייקכילנהע רעד זיא טּפיוהרעביא ,ןכות רעייז ןיא ךיוא רָאנ
 ,גרטקמה ןטש

 ,ןעקנירט ןוא ןעסע ,חמשמ ךיז ןענייז ןעדיא ןעוו ,םירוּפה םוי
 טסהעז -- :םלוע לש 'ונובר ן'רַאפ ט'הנעט ןוא ןטש רעד טמוק
 רעד ןיא ןָאטעגניײרַא ייז ןענייז םבורו םשאר ,ךַאלעדיא ענייד טנייה
 יז ןעבָאה הרות ןייד ןיא ןוא ןעגנירּפש ןוא ןעצנַאט ,היתשו הליכא
 .ןעסעגרַאפ ןעצנַאגניא

 5"זח יד ןעגָאז עודיכ ,רוּפיכ םוי ברע טריסַאּפ עבלעז סָאד

 רעד טמוק ,"ירישעו יעישת הנעתמ וליאכ יעישתב התושו לכואה לכ,
 :גרטקמ יױזַא זיא ןוא םלוע לש ונובר ן'רַאפ רוּפיכ-םוי ברע ןטש
 .ןענייז ייז ךעליירפ ,גיטסול יו ךַאלעדיא ענייד טנייה טסהעז וד ---
 -געמוקנָא ם'ניא ןעסעגרַאפ ןעצנַאגניא ןעבָאה ןוא ןעקנירט ןוא ןעטע יז
 סָאװ רַאפ ,ע"שבר רעד םיא טרעפטנע ףיורעד .ארונו שודקה םוי ןגיד
 ,םישנא ,ןעדיא עניימ ןהעז טסעװ וד ןוא ןעגרָאמ זיב טינ וטסטרַאוװ

 -יתב ערעייז ןיא ןעגנערברַאֿפ גָאט ןעצנַאג יא ןעלעוו ,ףטו ,םישנו
 ןעטעב ,ןעוט הבושת ,תוחבשתו תוריש ןעגָאז ןעלעוו ייז .תוליפת
 ןוא ןושל ןהָא ןטש רעד טביילב רעדיוו -- הרּפכו ,הליחמ ,החילס
 .ןערעפטנעוצּפָא סָאװ טינ טָאה

 ונינפלמ ןטש רסהו; .םלוע לש ונובר םייב רימ ןעטעב סָאד טָא
 טמוק סָאװ ןטש םעד ןוהטּפָא זנוא ןופ לָאז ת"ישה --- "ונירחאמו
 ןופ גָאט ןפיוא ןעזייוונָא םהיא ןוא םירוּפ ןייז גרטקמ זנוא ןעגעג
 זנוא ןופ לָאז ת"ישה --- "ונירחאמו, .תינעת רתסא --- םירוּפ רַאפ

523 



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 524

 ףיוא םהיא ןעזייוונָא ןוא רוּפיכ םוי ברע גרטקמה ןטש םעד ןהוטּפָא

 ,(רעווישטידרַאב) .םירוּפכה:םוי ףלוא ,"ונירחאמ; גָאט םעד

 -ישזעמ ךורב 'ר טלעגנירעגמורַא םידיסח ןעבָאה רוּפכ םוי ברע
 רהָאי םעיינ ן'פיוא ןייז חיטבמ ייז לָאז רע ,םיא ןעטעבעג ןוא רעשוב
 .סטוג

 --- טרעפטנעענּפָא לעכיימש ַא טימ ייז רֶע טָאה --- רימ טביולג---

 ,סטּוג ןייז לָאז טלעו רעד ףיוא ןעוו .סטוג ביל ךיוא בָאה ןיילַא ךיא
 ,טכוזרַאפ --- "ומעט ךא , .ןעשנואוועגוצ סָאד ךייא יאדוװַא ךיא טלָאװ
 ןַארָאפ זיא טלעװ רעד ףיוא ביוא ,"בוט יכ; ןהעז ריא טעװ "וארו;
 ,טינ רעמ ,םלוע לש ונובר רעד --- "'ד/ רָאנ סָאד זיא סטוג

 הזה םויב יכ

 ףיוא רעבָא ,דניז ערעייא רּפכמ זיא םכילע רַּפכי ,אפוג גָאט רעד
 "לעב םולש 'ר) ."םכיתואטח לכמ םכתא רהטל/, לטומ זיא ןיילַא ךייא

 ,(רעז

 'ר וצ ןעמוקעג ירפ ץנַאג רוּפכ םוי ברע לָאמַא זיא ןַאמספרָאד ַא
 טָאה סָאװ ,עלָאּפ ןרעטנוא ןָאה-הרּפכ ַא טימ רענַאלשימערּפ ל'ריאמ
 .ןעיירק וצ טרעהעגפיוא טינ

 'ר יבר רעד םיא טָאה --- ? טיירש ןָאה רעד סָאװ וטסייוו ---

 ,טגערפעג ל'ריאמ
 ,טרעפטנעעגּפָא קינ בושי רעד םיא טָאה --- ! ןייג ---

 רע .ריד וצ טיירש ןָאה הרּפכ ןייד סָאװ ןעגָאז ריד ךיא לעוװ ---
 ןיימ העז ,"ינע האר, ,ןָאה ךיא ,"רבגה ינא; : ױזַא ריד וצ טגָאז

 ,"ךליו גהנ יתוא , ,רענעדנובעג ַא "ותרבע טבשב /, ,ךָארב ןוא קילגמוא
 ,"רוא אלו ךשח, טחוש םוצ ךימ טריפ ןוא תיבה-לעב ןיימ טמענ ךימ
 טכַארט רע ןוא "בושי יב ךא; .רעטסניפ ךָאנ זיא סע ןעוו ירפ ץנַאג
 םעד ךרוד גיגנעהבָא רימ ןיא זיולב זיא הבושת עצנַאג ןייז זַא ךיז

 ןעטכעש ןעזָאל ךימ טעװ ןוא הרּפכ ןעגָאלשעג רימ טימ טָאה רע סָאװ
 טינ הבושת ןייק רעמ ןיוש ףרַאד ןוא ןעוועג אצוי ץלַא ןיוש רע טָאה
 רימ טימ וליפא רע לָאז ,"םויה לכ ודי ךופהי, ןעסיוו רע לָאז ,ןָאט

 רימ טימ ןעגָאלש ןוא ּפָאק ןייז רעביא ןעהערדמורַא גָאט ןעצנַאג םעד
 תיבה לעב רעד ,ןילַא רע ביוא ןעפלעה טינ רָאג םיא טעװ ,הרּפכ
 ףיוא ןעבָאה הטרח ןוא ןָאט הבושת ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ טינ טעוו
 | ..םיעשפו תונוע םיאטח ענעגנַאגַאב ענייז
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 ערה רציב ףךינפל ונאטחש אטח לע

 ?ערה-רצי םעד בילוצ טינ סָאד זיא הריבע עכלעוו ןוא

 ןעדערוצנָא זיולב ןערָאװעג ןעּפַאשַאב ערה-רצי רעד זיא עודיכ ---

 רעד ןיא טינ ךיז טגילײטַאב ןיילַא רע רעבָא ,ןעגידניז וצ שנעמ םעד

 םעד ןיא ערה:רצי רעד טדער ,רעבָא טפערט לָאמטּפָא .הריבע

 יזַא ,הוצמ ַא רָאג זיא ,ןָאט םיא טסייה רע סָאװ סָאד זַא ,שנעמ

 ןעגָאלש .הריבע רעד וצ ףתוש רע'תמא ןַא ערה-רצי רעד טרעוו םורָא

 -ןיזעג ןעבָאה ר"מ סָאװ ,ערה רציב אטחילע רעדנוזַאב רָאפרעד ריִמ

 (רעקטמָאדַאר) .ערה רצי ץטימ תופתושב טגיד

 ףךדחפ ןת ןכבו

 "טלעג; טפערטַאב סע ליפיוו טקנוּפ "112, טפערטַאב "ךדחּפ;
 טַאהעג ןעניז ןיא ןענעװַאד םייב םיארונ םימי יד ןיא ןעדיא ןעטלָאװ
 ײז .ןעוועג טכעלש ױזַא טינ ךָאנ טלָאװ "ךדחּפ ןת, םייב זיולב טלעג
 ךדחּפ ,טלעג ןכבו .טלעג ןעניז ןיא ןענעװַאד ןעצנַאג םייב רעבָא ןעבָאה
 ילתפנ 'ר) .טלעג בילוצ ךיוא זיא ,םלש בבכלב ךנוצר תושעל .וליפא ,טלעג
 ,(רעצישּפאר

 -ַאדעג טָאה רעכלעו ,ןצמק ַא ,רשוע ןַא דיא ַא טָאה רוּפכ םוי
 ןופ ןעטילעג קרַאטש רעזנאצ םייח 'ר טימ שרדמה-תיב ןיא טנעוו
 ןעבעג םיא ןעמ געמ יצ ,רעזנאצ םייח 'ר טגערפעג ןעמ טָאה .טשרוד
 ,רעסַאװ קנורט ַא

 ,רעסַאװ לעפעל ַא ןעבעג םיא ןעמ געמ ןיד יִּפ לע ---
 ןעמ ןוא ןערָאװעג טליטשעג טינ דיא םייב זיא טשרוד רעד זַא

 ןָאט וצ סָאװ רעזנאצ םעד טגערפעג רעדיוו טָאה
 רע בוא זַא --- טגָאזעג רעזנאצ םייח 'ר טָאה --- םיא טגָאז --

 -גירט וצ ןעבעג םיא טעװ ןעמ טָאװ רעסָאװ לעפעל ןעדעי רַאפ טעוװו
 ...רהעמ ןעקנירט רע געמ ,ןעדליג טרעדנוח ןעלָאצַאב ןעק

 טָאה טגָאזעג טָאה רעזנאצ רעד סָאװ טרעהעג טָאה דיא רעד ןעוו
 - ןעקנירט טלָאװעג טינ רעמ טָאה ןוא טגיהורַאב ךיז רע

 ביוא ךיז טגערפעגכָאנ רעזלעב םולש 'ר טָאה טכַאנ ירדנילכ
 ןעמ טָאה .רעדיינש רעדָארב ַא ךיז טניפעג םיללּפתמ יד ןעשיווצ
 .רעזלעב ן'רַאפ טגנערבעג ןוא רעדיינש םעד טכוזעגפיוא

 סָאװ --- טגערפעג רעזלעב םולש 'ר םיא טָאה --- רימ גָאז --
 ? "ונב ונע ונינֹוע םא, קוספ ןופ שטייט רעד זיא
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 רעד טָאה -- טשּפ םעד ןעסיוו טינ לָאז יבר רעד ,אלּפ ַא --

 ביוא "ונינוע םא, --- טרעפטנעעגבָא גיד'תומימת רעדיינש רעדָארב

 ענייד רימ ןענייז (יגב ונא) "נב ונע; טגידניזעג ןעבָאה רימ וליפא

 .רעדניק

 רענַאלשימירּפ ל'ריאמ 'ר ןעטעבעג לָאמ ַא טָאה ןַאמספרָאד ַא
 הטונ זיא סָאװ ,יוג ַא ,בוח לעב ַא םענייז רַאפ ןייז ללּפתמ לָאז רע
 ןעלַאפרַאפ ןעביילב בוח ןייז טעװ רע טברַאטש רעמָאט לייוו ,תומל

 יכ ישפנ האפרק קוסּפ ןופ טש9פ םעד ךיא העטשרַאפ טציא ---
 רימ לייו ןעלייה זנוא לָאז רע טָאג ייב ןעטעב רימ ,"ךל יתאטח
 ןעבָאה רימ זַא --- השק ןעוועג טשפ רעד רימ זיא .טגידניזעג ןעבָאה
 | ?ןעטיה זנוא רע לָאז סָאװ רַאפ ,טגידניזעג

 טשּפ םעד ןיוש ךיא העטשרַאפ השקב ס'דיא םעד ןופ טציא --
 ילָעֹב עסיורג ךָאד רימ ןענייז טגידניזעג ןעבָאה רימ זַא ,קוסּפ ןופ
 ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא קרַאטש ןוא טנוזעג ןייז ןעלעוו רימ זַא ,תובוח
 -עוו רימ ,ןעלָאצבָא תובוח ערעזנוא רימ ןעלעוו רעטעּפש רעדָא רעירפ
 -רַאטש טייהקנַארק ַא תעב הלילח ןעלָאז רימ ביוא .ןָאט הבושת ןעל
 ...? תובוח ערעזנוא ןעלָאצבָא ע"שבר םעד טעװ רע ,ןעב

 ןיא ןענעװַאד םיארונ םימי יד טגעלפ רעכלעוו ,ןַאמספרָאד ַא

 ןיז טגנערבעגטימ רופכ םוי לָאמנייא טָאה ט"שעכ ןופ שרדמה-תיב

 -נעייז .טנעקעג טינ ףלא תרוצ ןייק טָאה רעכלעוו גנוי םענעסקַאװרעד

 רעד טָאה תומהב ןוא ןעסּפעש ס'רעטָאפ ןייז ןופ ךוטטאפ רעד גיד

 טימ לרעפייּפ ַא ןעגָארטעגמורַא ךיז טימ גידנעטש גנוי-ספרָאד

 -ָאלעמ ענעדישרַאפ ןעפייפסיוא דלעפ ןיא גידנעציז טגעלפ רע ןעכלעוו

 .סעיד

 רעטפַאגרַאפ ַא גנוי-ספרָאד רעד זיא ןעגרָאמירפ ןעצנַאג םעד

 -עגכָאנ גנורעדנואווַאב סיורג ןופ ןעגיוא עטרַאטשעגסיױא טימ ןעסעזעג

 טָאה ץרַאה ןייז .םלוע ןופ ןענעװַאד עגיצרַאה עגיד'הנווכ סָאד טגלָאפ

 םירוזחמ ,םירודיס ןופ ןענייוו ,ןעטעב ,ןענעװַאד עלַא ,םיא ןיא טנייוועג

 ןיא טנָאמרעד ךיז רע טָאה .טשינ תוא תרוצ ןייק וליפַא ןעק רע ןוא

 ,לרעפייפ ןייז

 טדנעװעג ץרַאה טימ ףסומ תלפת תעב רע טָאה -- עטַאט --

 ךיא ,לרעפייפ ןיימ ענעשעק ןיא בָאֹה ךיא -- רעטָאפ ןייז וצ ךיז

 .ףייפ ַא ןעבעג לעװ
 -ָאמ רעד םיא טָאה -- ןעוט וצ ןעגעוורעד טינ סָאד טסלָאז ---

 ,זיוה ס'טָאג זיא ָאד ,דלעפ ןיא טינ זיא ָאד --- ןעיושעגנָא רעט



 527 רו פ כ ם ו י

 -טַא עגיד'רופכ-םוי עגילייה יד .ןעגיוושעג גנוי-ספרָאד רעד טָאה
 "רַאפ ץלַא םיא טָאה שרדמה-תיב ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ערעפסָאמ
 טנעװַאדעגטימ ףוג רעצנַאג ןיז טָאה רעטרעװ ןָא םוטש ,טּפָאכ
 ,םלוע ן'טימ

 רעד זַא טליפרעד גנוי:ספרָאד רעד טָאה החנמ תליפת תעב
 "רצסיוא ןעדיא הדע רעגילייה רעד טימ ךיז ןעגינייארַאפ וצ ןוצר
 ןעצנַאג ןייז ןופ ךיז טסייר ,ליומ ן'טימ ןפוא ןעכלעוו ףיוא ןעקירד
 ןעטַאט ןייז וצ ךיז טעדנעװעג לָאמ טייווצ ַא טָאה רע ןוא רעפרעק

 .לרעפייפ ןיימ טימ ףייפ ןייא ןעבעג וצ עטַאט רימ ביולרעד ---
 -עג ריהזמ גנערטש ןוא ןעטלאשעגנָא טוג רעטָאפ רעד םיא טָאה

 ןופ לרעפייפ סָאד ןעמענוצסיורַא ןעגעװרעד טעװ רע ביוא ,ןעוו
 ,ןייז סרוד םיא רע טעוװ ,ענעשעק

 / םיללּפתמ יד ןֹופ זַאטסקע רעגילייה רעד ןעוו ,הליענ תלפת תעב
 טליפרעד גנוי-ספרָאד רעד טָאה ,הגרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה
 ןייז ,ןעציזנייא טנעקעג טינ טָאה רע .טרַאּפשוצ שממ טרעוו רע זַא
 טעװ רע ביוא ,טליפעג טָאה רע ,טרעמָאיעג ליטש טָאה ףוג רעצנַאג
 ןערעװ טצעזוצ רעקיטש ףיוא רע טעוו ףייפ ןייא ןעבעג טינ שטָאכ
 -ייפ ןייז ןָאטעג ּפַאכ א ,רעטָאפ ןייז ןופ ךיז ןעבעגעג סיד ַא רע טָאה
 זַא ,ףייפ ןעדנעדינש אזא ןעכעגעג חכ ןעצנַאג ץטימ ןוא לרעפ
 טרעווילגרַאפ יװ טנעמָאמ ן'פיוא זיא םיללּפתמ םלוע רעצנַאג רעד

 ,ןערָאװעג
 ט"שעב רעד ויא ,ךיז וצ ןעמוקעג ויא םלוע רעד רעדייא ןוא

 -ביל דניק ַא רעטָאפ ַא יװ םיא טָאה ,גנוי-ספרָאד םוצ ןעגנַאגעגוצ
 .רעדנעטש ןייז ייב םיא טצעזעגקעוַא ןוא טנַאה םייב ןעמונעגנָא ךעל

 רע זַא ,םלוע םעד טלהעצרעד ט"שעב רעד טָאה ןענעװַאד ן'כָאנ
 "יא טבעל ךוטסַאּפ ספרָאד רעד סָאװ םירוסי יד טליפעג שוחב טָאה
 יד טרעהעג ןוא ןהעזעג טָאה רע ןעוו ,שודקה-םוי ןעצנַאג םעד רעב

 ,טרָאװ ןייק ןעגנערבסױװַא טנעקעג טינ טָאה רע ןוא לארשי תולפת
 ןוא ץרַאה ןייז ןיא ךיז טנערבוצ שודקה ץוצינ רעד טָאה רעייפ ַא יו
 טימ ךיז ןעגינייארַאפ וצ ןערעקַאלפוצסירַא םיא ןופ ךיז ןעסירעג
 טנעקעג טָאה רע סָאװ עגיצנייא סָאד תויה .השודקחה הדע רעד
 -ייפ ןייז ןעוועג זיא ,ליומ ןייז ןופ לוק ַא ןעגנערבוצסיױרַא ןעצונַאב

 לאז רע ,רעטַאמפ ןייז ןעטעבעג םורָאד רע טָאה ,דלעפ ןופ לרעפ
 םיא טָאה רעטָאפ ןייז רעמ סָאװ .ףייפ ַא ןעבעג וצ ןעביולרעד םיא
 דע שממ הקושת יד ןעוװעג םיא ייב זיא רעסערג ץלַא ,טרעטשעג
 ןעמוקעג זיא סָאװ הליענ תולפת ןעטימניא ףייפ ןייז טימ .שפנ תולכ
 -כרוד רע טָאה ,ץרַאה גיד'תומימת גיטכירפיוא ןייז ןֹופ הינּפ םוש ןָא
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 תוליפת עלַא טכַארבעגפױרַא טָאה ןוא תומלוע ימלוע עלַא טמערוטשעג

 ,דובכה אספ תחת

 טלהעצרעד רוּפכ םוי יאצומ לָאמניײא טָאה רעוװעשטידרַאב רעד

 ןעסיורג ַא טַאהעג רוּפכ םוי הדובע רעד ייב טָאה רע יו םידיסח ענייז

 סָאװ רַאפ -- :ט'הנעט'עג טָאה גרטקמ רעד :גרטקמ ן'טימ חוכיו
 טול ייז טמוק'ס יװ רערעמ ליפ ױזַא ןעדיא יד רַאפ וטסגנַאלרַאפ
 ַא ןעבעגבָא רע ףרַאד לעבור ןייא טע'בנג רענייא לשמל ,לכש םעד
 וטסגנַאלרַאפ לעבור ַא רַאפ הקדצ רע טוט רעמָאט דיא ַא ןוא ,לעבור

 םיא ןעמ ףרַאד לכש םעד טיול .ןעכַאמ ךעלקילג שטָאכ םיא לָאז'מ -
 / ףףעבעגעג טָאה רע ליפיוו רעמ טינ לעמיה ןופ ןעבעג

 -עג טדערעג רָאנ זיא סָאד :טרעפטנעעג ױזַא םיא ךיא בָאה |
 הבשחמ ןייא טַאהעג ןענע'בנג םעד תעשב טָאה סָאװ בנג ַא ייב ןערָאװ
 וצ אלממ ןעוועג ןווכתמ ךיז טָאה רָאנ ,בנגנ םעד ןייז וצ רעצמ טיִנ
 יװ ןעלָאצקירוצ טינ רעמ עקַאט ףרַאד בנג ַאזַא .ענייז הוואת יד ןייז
 לעבור ַא ןַאמירָא ןַא טיג סָאװ דיא רעד ןעגעגַאד ,לעבור ןייא
 ןַאמירָא ןופ ןעבעל סָאד ןעטלַאהרעד וצ ןוצר ןייז ךָאד זיא הקדצ
 םיא ןעבעג --- ןעטלַאהרעד ןעבעל ןייז לעמיה ןופ רעבירעד ןעמ ףרַאד

 .ינוזמו ייח ,ינַּב ,םיא טלעפ סע סָאװ

 טָאה סָאװ רַאפ --- ם"ירה ישודיח םעד טגערפעג לָאמ ַא טָאה'מ
 ?ם"במר רעד יוװ "הבושת תוכלה, ןייק טינ ךורע ןחלש רעד

 םיניד ףיוא וליפַא תוכלה ןעבירשעג טָאה ם"במר רעד ייוו ---
 ןעבירשעג טָאה ךורע ןחלוש רעד רעבָא ; הזה ןמזב גהוג טינ ןענייז סָאװ
 ןעמ טוט עודיכו הזה ןמזב גהונ רָאנ ןענייז סָאװ תוכלה ןוא םיניד יד
 ,..הבושת ןייק טינ הזה ןמזב

 ןורושי יטנשל ןלחמו לאושיל ןחלס התא יכ

 טנָאקעג ךָאד טָאה סע ."ןונ, תויתוא-ףוס יד גיטיונ ןענייז סָאװ וצ

 ?"לחומו חלוס , ןהעטש

 יד טנשרד ,"ומע בוזעת בוזע ואשמ תחת ץבורג קוסּפ םעד ףיוא
 "ןצבר, :קוליח רעד ױזַא זיא "ןצבר, אלו "ץבור, טהעטש סע אדמג
 "בוזעת בוזע תוצממ ןירוטּפ דימת ץוברל וכרדש ימב ךכב ליגרה, טניימ
 אשמ ןייז רעטנוא ןעלַאפ וצ דימת זיא רעגייטש ןייז סָאװ שנעמ ַא ---
 ,לַאפוצ ַא טניימ "ץבור, .בוזעת בוזע הוצמ רעד ןופ רוטּפ ןעמ זיא
 ןעפלעה וצ ביוחמ ןעמ זיא שנעמ  ַאזַא ,ףערט ַא
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 ןוא "ןלחמו ןחלס; רעטרעוו יד ןעשיווצ קוליח רעבלעזרעד טָא זיא

 שטייט רעד טלָאװ ,"לחומו חלוט, ןהעטש לָאז סע ןעוו ,"לחומו חלוס,

 רע ןעוו רָאנ תוריבע ענייז שנעמ ַא לחומ זיא ךרבני םשה זַא ,ןעוועג

 ,רדסכ טגידניז שנעמ ַא זַא רעבָא ,לַאפוצ ַא ךרוד לָאמ ַא טגידניז

 טהעטש .לחומ טינ ת"ישה םיא זיא הבושת ףוס םוצ טוט רע וליּפַא

 וליפַא זַא ןעסיוו ןעלָאז ריִמ ,"ןונ" ףוס טימ "ןלחמו ןחלס, רעבידעד

 ,ךכב ליגר ַא ןערָאװעג ךַאבעג זיא רע לייו ,ךס ַא טגידניז שנעמ א

 ןעצרַאה ןעפיט ןופ טָאה ,המילש הבושתב רזוח ַא רעבָא זיא רע ביוא

 ענייז עלַא לחומ ת"ישה טיא זיא םיערה םישעמ ענייז ףיוא הטרח

 (רענשזיר לארשי 'ר) .תוריבע

 םיבש לבקל זטושפ ךנימי יכ

 טנַאה ַא ןופ םרָאפ ןיא ןעגנוזייוונָא ןהעטש געוו ן'פיוא יו ױזַא

 רעד טזייוו ױזַא ,ןערהָאפ וצ ןוא ןהעג ֹוצ ןיהואוו רעגניפ גייצ ַא טימ

 רדסכ טלַאה ,ןָאט הבושת ןעלָאז ייז עגידניז יד וצ געוו םעד ע"שבד

 | .(רעצישּפָאר היעשי 'ר) ,"םיבבוש םינב ובוש, יז ןעפור ןיא

 ולבקת דימ בושי םא

 עכלעװו ןעכַאז .ןָאזעס ריא ןיא טייצ ריא ךיז טָאה ךאז עדעי

 ןָא טמוק ןָאזעס ןיא טינ ןוא טייצ ןיא טינ ןעפיוקרַאפ ליוװ ןעמ

 וצ טיירג ןיוש זיא סָאװ הנוק רעד ןוא םינוק ךס ןייק ַאטינ .רעווש

 ןעגעװ ךיז טנניד ,ךיז טלעקנעווק רע ,שירעביילקרעביא זיא ןעפיוק

 .ןעפיוק וצ םיא ןעטעב טושּפ ,ןעדערנייא םיא ףרַאד רכומ רעד --- חקמ

 טיג הנוק רעד זיא טסלָאמאד .טייצ ןָאועס רעבָא זיא שרעדנַא

 -סיוא טרעװ ץלַא ,םינוק ןייק טינ ןעלעפ'ס הרוחס זיא ץלַא ,דיּפקמ

 רעד ןופ טעטילַאװק יד ףיוא לימוש טינ וליפא טקוק'מ .טפיוקרַאפ

 םוי גָאט ןָאזעס ןיא הרוחס ערַאבגנַאג ַאזַא זיא "הבושת? .הרוחס

 יד ףיוא דיּפקמ טינ רָאג לעמיה ןיא זיא ןעמ .לעמיה ןיא רוּפכ

 דימ, ,הבושת רָאנ טוט רענייא בוא ,"בושי םא, הבושת הרוחס

 ...ןעמונעגנָא הבושת עדעי טרעוװ ןָאזעס ןיא ,טייצ יד זיא'ס ,"ולבקת

 .(רעקראוו קחצי 'ר)

 םיארונ םימי יד רעװעשסידוַאב קחצי יל 'ר טגעלפ עודיכ

 'ר ןעו ,טכַאנ ייב רוּפכ םוי לָאמנייא ,דומע ן'רַאפ ןענעװַאד ןיילַא

 ויא ,"הזוה םעה ןועל אנ חלס/ ןעגָאז ןעביױהעגנָא טָאה קחצי יול

 ןעגנַאגעגקעװַא "ךירבדכ יתחלס 'ה רמאיו; ןעיירשסיוא ן'רַאפ רע
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 "עגנָא ּפָאק ן'טימ ןזיא סָאװ דיא ַא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,דומע ם'נופ
 ,טנייועג ליטש ןוא רעדנעטש ַא ףיוא ןעוועג טנהעל

 ? ןהוז ןיימ ,ױזַא טסגָאלק ןוא וטסנייוו סָאװ רַאפ ---

 -ָארבוצ ַא דיא רעד טָאה --- ? ןענייוו טינ ךיא לָאז סָאװ רַאּפ ---
 ןיא ןעסעזעג ןיב ךיא --- רעװעשטידרַאב םעד טרעפטנעעגבָא רענעכ
 תסנכה , תוצמ ןעוועג םייקמ ,ןעבעל גי'דובכב ַא טכַאמעג ,ףרָאד ַא
 -סיורַא זיא רעגירעגנוה ַא ןײרַא זיוה ןיימ ןיא זיא'ס רעװ ."םיחרוא
 ,רימ רַאפ ןעװעג רעמירפ ךָאנ ןיא יורפ ןיימ .רעטַאז ַא ןעגנַאגעג
 עגירעגנוה עדנעהעגכרוד ןעכוזפיוא ,געוו ן'פיוא ןהעגסיורַא טגעלפ יז

 ןוא ןעסע ֹוצ ייז ןעבעג ,בוטש ןיא ייז ןעגנערבניײרַא ,טײלעמירָא
 רע טָאה רעגניפ ן'טימ) רע טהעג .רעגעל-טכַאנ ַא ןוא ןעקנירט
 ,ורפ ערעייט ןיימ קעװַא רימ ןופ טמענ (לעמיה ן'פיוא ןעזיװעגנָא
 טימ זיוה ןיימ רימ רע טנערברַאפ ,גינעוו םיא רַאפ ךָאנ סָאד זיא
 םוריעב רעדניק עניילק סקעז טימ ןעבילבעג ךיא ןיב .םילטלטמ עלַא
 סָאװ ,רודיס החנמ"ןברק ןעסיורג ַא טַאהעג ךיא בָאה ,לכ רסוחבו
 רָאג טָאה ןעמ ,תורצוי עלַא טימ טויּפ רדסכ ןענַאטשעג זיא טרָאד
 ןערָאװעג טנערברַאפ ךיוא רודיס רעד טָא זיא ,ןעשימ טפרַאדַאב טינ
 ,יבר ךייא ךיא גערפ ,ונ .ןענעװַאד וצ סָאװ ןיא טינ וליפא ךיא בָאה
 ? ןייז לחומ ץלַא סָאד םיא ךיא ןעק

 רעד יוװ רודיס ַא ןעכוזפיוא ןעסייהעג רעװעשטידרַאב רעד טָאה
 רעד טָאה ,טגנערבעג רודיס םעד טָאה'מ זַא .טאהעג טָאה דיא-ספרָאד
 ןעשימרעביא ן'כָאנ ,רודיס םעד טשימעג ןעסאלעג רעװעשטידרַאב
 :טגערפעג םיא רע טָאה ,רודיס ןעצנַאג םעד

 טציא ,טַאהעג טסָאה וד סָאװ רעבלעזרעד רודיס רעד זיא ---
 ? לחומ ןיוש םיא וטסיב

 ,לחומ םיא ןיב ךיא ,רוּפכ םוי טנייה ךָאד זיא'ס ,אלימ ---

 רעד זיא --- ? טגָאז דיא רעד טָאװ םלוע ?ש ונוכר טסרעה וד --
 זיא'ס --- ןעירשעגסיוא ןוא דֹומָע םוצ ןעגנַאגעגקירוצ רעװעשטידרַאב
 וד ךיוא עשזינָאז ,"'ה רמאיו, ,לחומ ריד זיא רע ,רוּפכ םי טנייה
 ...! "יתחלס; ונוא וצ

 רעצינעשזאק רעד זיא ,ירדנ לכ רַאפ טכַאנ רוּפכ םוי ּפָאמנייא
 "עג לֹוק ן'פיוא ךילרעהפיואנוא טייצ ערעגנעל ַא ןענַאטשעג דיגמ
 ןיא םידיסח םלוע ן'פיוא .טגָאזעג טינ רָאג ןוא ןענייוו ןיא ןעטלַאה
 ןעגָארקעג גרטקמ ןטש רעד טָאה אמתסמ --- המיא עסיורג ַא ןעלַאפעג
 םוצ םינּפ ןייז טרעקעגמוא דיגמ רעד טָאה םיצולּפ .דנַאהרעביױא יד
 : ךיז טגערפעג ןוא םלוע
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 -וַפ ןופ דיא ַא םיללפתמ םלוע ןעשיווצ רשפא ךיז טניפעג ---

 ףרָאד ַא ןיא טניואוועג טָאה סָאװ דיא ַא טכוזעגבָא ךיז טָאה .אוואל
 :טגערפעג םיא טָאה דיגמ רעד ןוא אוואלוּפ ןופ טנעָאנ

 ?טנוה ןייז טימ ץירּפ רעוואלופ םעד וטסנָאק --
 ַא יװ סיורג זיא סָאװ טנוה ןייז ךיוא ןוא ץירּפ םעד ןעק ךיא ---

 , ,טינ טסייב ןוא טינ לָאמגייק טליב ,בלַאק

 ? טנוה ןייז ןעמונעג טָאה ץירּפ רעד ואוו רשפא וטסייוו ---

  םיקחרמ ןיא ןערָאפעג לָאמַא זיא ץיוּפ רעד זַא טלהעצרעד'מ ---
 רַאפ טנוה םעד טפיוקעג רע טָאה געוװ ן'פיוא .ןעטרָאק ןיא ןעליּפש
 טָאה ,לעדייב ַא טלעטשעגפיוא םיא רַאפ לעיצעּפס טָאה ,ןעדליג 0
 טנוה רעד טָאה לָאמנייא .םילכאמ עטסרעייט יד טימ טזײּפשעג םיא
 ,שיילפ קיטש ַא טנַאה ןייז ןופ טּפַאכעגסױרַא ץירּפ ןרַאפ טכירעגמוא
 סעכ ןיא זיא ,ןעקָארשרעד קרַאטש ךיז טנעמָאמ ן'פיוא ץירּפ רעד טָאה

 "נָא םיא טוג ,לעדייב ןייז ןעכָארבוצ רע טָאה ,טנוה ן'פיוא ןערָאװעג
 טָאטש ןיא טנוה רעד םורָא ךיז טהערד .םיא ןעבירטרַאפ ןוא ןעגָאלשעג
 | ,רעטזָאלרַאפ ַא

 רעד טָאה השעמ יד ןעלהעצרעד טקידנערַאפ טָאה דיא רעד יו

 טימ ,דומע םוצ טהערדעגסיוא ךיז החמש סיורג טימ דיגמ רעצינעשזָאק

 :םֹּר לוקכ ןעירשעגסיוא הודח סיורג
 ןעגָאז ןיוש ןעמ געמ טציא !לאכימ ךאלמ טרעהעג טסָאה ,ונ ---

 ,?ירדנ-לב;

 לָאז רע ,דיגמ םעד ןעטעבעג םידיסח ןעבָאה רוּפכ םוי יאצומ

 רעד ייז טָאה .ירדנילכ רַאפ טריטַאּפ טָאה'ס סָאװ ןעלהעצרעד יז

 :טלהעצרעד ױזַא דיגמ

 לעמיה ןיא גורטק רעקרַאטש ַא ןערָאװעג זיא ירדנ-לפ רַאפ ---

 טָאה ָאקָארק ןופ תונכש ןיא וויכעמ טָאטש רעד ןיא .ןעדיא ףיוא
 ןעכַאמ וצ הנותח טַאהעג טָאה סָאװ ,ןַאמירֶא ןַא ,דיא ַא טניואוועג

 לָאז רע םיא ןעגנואווצעג ענייז בייוו יד טָאה .תרגוב ַא ,רעטכַאט ַא

 ןעכַאמ וצ הנותח ידכ תובדנ ןעלטעב הנידמ רעד רעביא ןעזָאל ךיז
 ,םינּפ תשוב רעסיורג ַא ןעוועג ןַאמירַא רעד זיא עכטב .רעטכָאט רעייז
 ,הבדנ ַא םדו רשב ַא ייב ןעטעב וצ ןייז עינכמ טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע
 ,ךיז טהעטשרַאפ ,טָאה ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ ןעגנַאגעג רע זיא
 .אוואלוּפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע זיב ,טלעמַאזעג טינ דלעג ךס ןייק

 זיא רע ןעוו .טלעמַאזעג טינ רָאג טעמכ רע טָאה אוואלוּפ ןיא

 ץפיוא ךיוה ךיז רע טָאה ,געוו ןעגידרעטייוו ןייז ףיוא טָאטש ןופ סױרַא
 ןערָאפעגנָא זיא גנולצולּפ .הכרעמ .ערעטיב ןייז ףיוא טרעמָאיעצ לוק
 טרעהעג טָאה ץירּפ רעד .םירש ענייז טימ ץירּפ רעוואלופ רעד
 ןענייו ןייז ןופ הבס יד טגערפעג םיא טָאה ןוא ןייוועג ס'דיא םעד
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 םיא טָאה ,טלהעצרעד סעלַא םיא טָאה דיא רעמירָא רעד ןעוו ןוא
 ןעכַאמ וצ הנותח ןעבָאה ףרַאד רע טלעג ליפיוו ,טגערפעג ץירּפ רעד
 ,רעטכָאט ןייז

 ַא ןעבירשעגנָא ףכית ץירּפ רעד טָאה ,ךַאלדנער טרעדנוה ---
 -סיוא ןעדיא םעד לָאז רע ףיוה רעװאלוּפ ןופ דעריסַאק םוצ לעטיווק
 רעד זַא ,טניימעג וליפא טָאה דיא רעד .ךאלדנער טרעדנוה ןעלָאצ
 ןייק ןעגנַאגעגקירוצ רע זיא ןעגעווטסעדנופ ,םיא ןופ ט'קזוח ץירּפ
 רעריסַאק רעד ןעו ,ןערָאװעג רע זיא טשַאררעביא יו ןוא אוואלוּפ
 ,ךַאלדנער טרעדנוה יד טלָאצעגסיױא עקַאט םיא טָאה

 ףיוא גורטק רעקרַאטש ַא ןערָאװעג לעמיה ןיא םעד בילוצ זיא
 ןַאמירָא רעד טָאה טעטש עשידיא ליפ ױזַא ןיא שטייטס -- .ןעדיא
 -כָאט ןייז ןעכַאמ וצ הנותח טלעג גונעג ןעלמַאזפיונוצ טנעקעג טינ
 עג לָאמנייא טימ םיא טָאה ןוא יג ַא ןעמוקעג זיא ָאד ןוא ,רעט
 יבוע רעד ,תונמחר רעשידיא רעד זיא ואוו ? תאזכ עמשנה .ןעפלָאה
 ןוא קרַאטש ןערָאװעג םעד בילוצ זיא גרטקמ ןטש רעד ?"ךיחא ךומי
 ,ירדנילכ ןייק ןעגָאז טנָאקעג טינ בָאה ךיא

 ןייז טימ ץירּפ ןעגעװ דיא ןופ השעמ יד טרעהעג בָאה'כ יו
 ,לאכימ ךאלמ םוצ ,רשוי ץילמ ןעשידיא םוצ טגָאזעג ךיא בָאה טנוה
 זיא דיא ןעמירָא םעד ךאלדנער טרעדנוה יד ןעבעג ס'צירּפ םעד זַא
 ,אווטסייאטלוה ע'טושּפ רָאנ ,הקדצ רעדָא ,תונמחר םעטמ ןעוועג טינ
 ,היאר ַא ,טשינ ףערטַאב ןייק םיא ייב ללכב טָאה דלעג ןימ סָאד סָאװ
 עדנעטיײדַאב ַאזַא ןעבעגעגסיוא טנוה ַא ףױא לידבהל רע טָאה טָא

 ,ןעבירטרַאפ םיא זירּפַאק ַא בילוצ רעטעּפש ןוא דלעג עמוס |
 -יא הנעט ןיימ ןוא דיא ןופ השעמ יד טָאה לאכימ ךאלמ רעד זַא

 טנעקרענא ףכית יז ןעבָאה ,הלעמ לש אילמּפ רעד רַאפ טלהעצרעדרעב
 טשרע ןוא ןעפָאלטנַא זיא גרטקמ רעד ,טכערעג רַאפ הנעט ןיימ
 ,"ירדנ-לכ;, ןעגָאז טנעקעג ךיא בָאה טלָאמאד

 ךורב 'ר וצ טסַאג וצ ןעמוקעג לָאמנייא זיא רענישזיר לארשי 'ר
 עסיורג ַא ןייז ןיכמ ןעסייחעג רעשזיבישזעמ רעד טָאה .רעשזיבישזעמ
 ףעסע גינעוו רעייז טגעלפ רענישזיר רעד .טסַאג םעד דובכל הדועס
 טסע ךורב 'ר יבר רעד ךיוא זַא טקרעמַאב רע טָאה הדועס רעד ייב
 רענישזיר רעד .לכאמ ןעדעי ןופ סעּפע םעוט זיולב זיא ,גינעוו רעייז
 דחאכ זיא הלימא ןינע ןיא תוגהנתה ט'רעשזיבישזעמ םעד זַא גידנעסיוו

 ןעוועג רעשזעבישזעמ ןופ גנוריפפיוא עגיטציא יד םיא זיא ,םישנאה
 :טגערפעג םיא טָאה רע ןוא אלּפ רעסיורג ַא

 טימ ךָאד טלאה ריא .גינעוו ױזַא טנייה ריא טסע סָאװ רַאּפ ---
 זיא ןעסיב רעדעי ,תונברק םוקמב זיא ןעסע סָאד זַא גנוניימ רעד
 גינעװ גיטנייה רעיײא טימ רעבָא ,ןברק ןערעדנוזַאב ַא רַאפ בשחנ
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 -דספה ַא זיא סָאד ןוא תונברק עכילגעט יד ךָאד ריא טרענימ ןעסע
 | /  .לודג

 -טנעעגּפָא ױוַא לעכיימש ַא טימ רעשזיבישזעמ רעד םיא טָאה
 | | ,טרעפ

 לֵָאמנייא טמוק ,טסַאג רעגידנעטש ַא זיא עודיכ ,שדוק תבש --
 ,בוט םֹוי .התשמבו לכאמב דבכמ םיא ןענייז רימ ןוא ךָאװ רעדעי ןיא
 שדוק תבש רעד טסייה ,רָאי ןיא לָאמ עכילטע טסַאנוצ טמוק סָאװ
 טכַאמ .חרוא רעד בוט םֹוי ןוא תיבהללעב רעד בוט םוי םעד יבגל
 זיא ,תבש ,תיבה-לעב םוצ טמוק ,בוט םוי ,חרוא רעד זַא לָאמ ַא ךיז
 רעדָא לכאמ ןעלעיצעּפס ַא טימ חרוא םעד דבכמ תיבה:לעב רעד
 | ,הקשמ

 סָאװ חרוא ןַא טמוק תיבה:לעב םוצ וַא לָאמַא רעבָא ךיז טּכַאמ
 ,שדוק תבש ןיא טלַאפעג רוּפכ םוי --- תיבהילעב ן'רָאפ רעסערג זיא
 םוי ןוגה חרוא םעד ןייז דבכמ ,תּבש ,תיבה-לעב רעד ןעק סָאװ טימ
 ןעסיורג ַאזַא רַאפ טָאה טגָאזעג סנייטשמ תובישח ַא רַאפ סָאװ ? רוּפכ
 דבכמ תיבהילעב רעד םיא זןיא ? הקשמ רעדָא לכאמ ַא ךָאנ חרוא
 ,חרוא םעד דובכל לטבמ ןעצנַאגניא ךיז זיא אפוג רע סָאװ םעד טימ
 ,ןעקנירט וצ ןוא ןעסע וצ זיא תיבה-לעב ןופ תוגהנתה יד םגה .ה .ד
 רעד טסע ,טינ טסע חרוא רעד לייוו ןעגעוו ס'חרוא םעד דובכל רָאנ
 ,טשינ ךיוא ןיילא תיבה-לעב

 רצויה ריב רמוחכ הנה יִכ

 ,ןעצַאלַאּפ ןעיוב ןעמ ןעק לעגיצ טימ .לעגיצ ןעמ טכַאמ םייל ןופ
 םלוע לש ונובר ױזַא ,"ךדיב ונחנא ןכ , .תוסיפת ןעיוב ןָאק ןעמ ןוא
 וד ןעוו ,טסנָאק וד ,םייל סָאד ןענייז רימ .טנַאה ןייד ןיא רימ ןענייז
 ןענײשַאב לָאז סָאװ ,ןינב ןעכילרעה ַא זנוא ןופ ןעלעטשפיוא טסליוו
 .ךימ ,תוסיפת זנוא ןופ ןעכַאמ טסליװ וד ביוא טסנַאק וד ןוא טלעוו יד
 ױזַא טסליװ וד יװ -- תומואה ןיב טָאּפש ןוא דנַאש וצ ןייז ןעלָאז
 : ,(רעלאּפינאה אשיז 'ר) .ןעכַאמ זנוא ןופ וטסנָאק



 תוכוס

 םכיתורוד ועדי ןעמל םימי תעבש ובשת תוכוסב
 תאיצי רכזל ורשת שדוח ןיא הכוס ןיא ןעציז רימ סָאװ סָאד

 ןעטנָאמרעדנעבױא ם'נופ ןעגנורדעג זיא ,ןסינ ןיא טינ ןוא םירצמ
 יו | יו | ,קוסּפ

 ןעבָאה ןעמ ףרַאד הכוס ןיא ןעציז זַא ,רימ ןעהעז קוסּפ םעד ןופ
 ןופ גנוטיידַאב יד ןעפיירגַאב ןֹוא ןעסיוו רָאנ ,ןעציז םתס טינ ,תעד

 ןעטיירגוצ ףרַאד ןעמ ,ךילגעמנוא סָאד זיא טייצ ןסינ ,"הכוסב בשיל} -
 טעװאהרַאפ ,טגָאירַאפ זיא ןעמ ,טהערדרַאפ זיא ּפָאק רעד ,חסּפ רַאפ
 ןיאוע ןעמ טגידניז ןעבעל ם'נופ ףָאלעג ןיא רעגייטש רעד יװ ןוא
 ךילגעמ טינ ןיוש ךָאד זיא "תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא אטוח םדא
 וה ,תעד ןייק

 ,ןעבעגרַאפ ןערעו תונוע ערעזנוא ןעוו רעבָא רוּפכ םוי ךָאנ
 רימ ןעבָאה טלָאמַאד ,ןייר רעטיול תובשחמ יד ,רָאלק זיא ּפָאק רעד
 יד רימ ןעפיירגַאב "תונוע ןובשחל ןושאר, זיא תוכוס תויה ןוא תעד
 הרות יד רַאפרעד טָאה ,הכוסב בשיל הוצמ רעד ןופ גנוטיידַאב עסיורג
 ,(ם"ירה ישודיח) ..,ונמזב אלש ףא תוכוס ןעכַאמ זנוא ןעסייהעג

 תונוע ןובשחל ןושאר -- ןושארה םויב םכל םתחקלו

 זיא ןעדיא ןופ הבושת יד זַא ןייז ןעק םיארונ םימי יד ןיא ביוא

 הכוס תוצמ ןייז םייקמ ןעפיול ןעדיא ןוא תוכוס טמוק'ס זַא ,הארימ
 יד ןעגָאז הבהאמ הבושת ייב ןוא הבהאמ זיא הבושת יד זַא ןעמ טהעז

 אליממ ,תויכז רַאפ טנעכעררַאפ תוריבע עגידרעירפ יד ןערעוו ל"זח

 (רעוװעשטידרַאב) תויכז ףיוא תונוע יד רעביא ןעמ ס'נובשח

 -לפש ױװַא ךיז טליפ ןוא רוּפכ-םוי םיא הבושת טוט דיא ַא ביוא
 םיא טכַאמ ,טרָא ןייק ןעניפעג טינ ךיז ץעגרע ןיא ןעק רע זַא גיד
 הניכש רעד ןופ ןעטָאש ן'רעטנוא --- "הכוס לצ; ןיא טרָא ןַא ת"ישה
 ,(תמא תפש) .ןעטכעלש םעלַא ןופ םיא טצישַאב ןוא
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 טייצ ןעמ טָאה ,"דובכה יננע , יד ןופ טצישעג ,הכוס ןיא גידנעציז

 טלַאה ןעמ יו ךיז ןענעכערַאב ,תונוע יד ןופ ןובשח ַא ךיז ןעבעגוצּפָא

 ןעמ ןוא טינ טייצ ןייק ךָאד ןעמ סָאה רָאי ץנַאג ַא לייוו טלעוו רעד ןיא

 ,(ם"ירה ישודיח) .ןובשח ןָא טבעל

 זוכוסב ובשי לארשיב חרזאה לכ

 ףיוא לבקמ זיא רָאנ תווצמכ קדקדמ טינ זיא סָאװ דיא רעד וליפא

 וושפנ לכבו ובבל לכב ת"ישה ןעניד רע טעװ האלהו םויחמ זַא ךיז
 וצ ןייז הכוז טעװ רע -- "תוכוסב ובשי; קוסּפ רעד וצ םיא טגָאז
 ,(רעווָאסיראּפ יבצ 'ר) .ןתיול לש ורוע תכוסב ןעציז

 רימ ייב זיא --- םנוב 'ר יבר רעד טגָאזעג טָאה --- הכוס תוצמ

 -נײרַא ןעצנַאגניא ךיא ןעק הוצמ רעד ןיא לייוו ,הוצמ עטסטבכילַאּב יד

 .ךיש עניימ ןוא רעדיילק עניימ טימ ןהעג

 הכוסה ןמ רוטפ רעטצמה

 -רַאפ ,לטבמ ךיז זיא שנעמ רעד ,לוטיב ןינע ןַא הכוס זיא עודיכ
 טיצ ,ןעטייקכילמעװקַאב ענייז עלַא לטבמ זיא ,עבק תריד ןייז טזָאל
 שנעמ רעד .,הכוס תוצמ ןייז וצ םייקמ יארע תריד רעד ןיא ןיײרַא ךיז
 ךיז ןיא טינ טציזַאב רע זַא ןמיס ַא ךָאד זיא ,רעטצמ ַא זיא סָאװ רעבָא
 ךָאד רע טלָאװ ,ןעוועג לטבמ ךיז טלָאװ רע ןעוו לייו לוטיבה חכ םעד
 .הכוסה ןמ רוטּפ שנעמ ַאזַא םורַאד זיא ,רעטצמ ןייק ןעוועג טינ
 ,(רעקצָאק)

 ךגחב תחמשו
 הבהאבו החמשב ןייז לבקמ בוט םוי וטסלָאז הרצ תעב וליפַא

 ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) .ןייז חמשמ ךיז ןוא

 ,רָאי ץנַאג ַא רַאפ הרימש ַא זיא יז לייוו ,הכוס תוצמ זיא סיורג
 ,(רעוואקירטס ףלאוו 'ר)

 ץישּפאר ןיא םידיסח ןעשיווצ ךיז טָאה תוכוס גָאט ןעטשרע םעד

 טכַאנ עטשרע יד טָאה רעצישּפאר ילתפנ 'ר זַא ,גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ

 .והילא יוליג טַאהעג תוכוס

 סע טָאה ,ילתפנ 'ר ןיבר םעד טכיירגרעד טָאה גנַאלק רעד ןעוו
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 רע טָאה ,תמא שיא ןַא ןעוועג זיא רע תויה ,ןעסָארדרַאפ קרַאטש םיא

 ןעטיײרּפשרַאפ ךיז ןעלָאז םידיסח םלוע ןעשיווצ זַא ,ןייז לבוס טנעקעג טינ

 -עגוצ בירעמל החנמ ןיב רע טָאה ,ןעשינעטכַארטסיױא עשיטסַאטנַאפ

 טלָאז ריא; :טגָאזעג ייז טָאה ןוא םיברוקמ ענייז ןופ עכילטע ןעפור
 טײרּפשרַאפ םידיסח ןעשיווצ ךיז טָאה סָאװ גנַאלק רעד זַא ןעסיוו
 ַא זיא ,והילא יוליג תוכוס טכַאנ עטשרע יד טַאהעג בָאה ךיא זַא

 תינשה ,? והילא יוליג וצ ןייז הכוז ךיא םוק יװ תישאר .טלחומ רקש

 *? ךַאז ַאזַא רימ ףיוא ןעביולג טלָאז ריא ךייַא וצ סע טמוק יו

 -עגּפָא םיא םיברוקמ יד ןפ רענייא טָאה --- יבר שטייט'ס ---

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ןמאנ דע ןַא ןַארַאפ ךָאד זיא'ס -- טרעפטנע
 יבר רעד יװ טרעהעג רָאלק טָאה ןוא הכוס ס'ניבר םעד רעטנוא

 ןילַא זיא יבר רעד זַא ןוא הכוס ןיא טסעומשעג ןעמעו טימ טָאה

 ןעסעומש טנעקעג יבר רעד טָאה ןעד ןעמעוװ טימ ,הכוס ןיא ןעוועג

 ? איבנה והילא טימ טינ ביוא

 לעכיימש ַא טימ רעצישּפאר ילתפנ 'ר טָאה --- ! םיטוש ---

 בָאה ךיא .עגיטסָארפ ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד --- טרעפטנעעגּפָא םיא

 ,טדערעג ןיילַא ךיז וצ ךיא בָאה ,טלעק ןופ טרעטיצעג ןעצנַאגניא

 -רַאפ טושּפ ָאד ךָאד ןעק ןעמ ?ןעפָאלש ַאד ךיז ןעמ טגייל יו ,ילתפנ

 ...רהילא יוליג ךייא ייב טסייה סָאד טָא ןוא ,ןערעוו ןעריורפ

 םנוב 'ר ןיבר ן'רַאפ ןעוועג לצנתמ ךיז לָאמ ַא טָאה דיסח ַא

 ןיא טכַארבעג טרעווס יו םיתינעת ליפ ױזַא טסַאפעג טָאה רע זַא

 םויה-דע ןוא והילא יוליג וצ ןייז וצ הכוז ידכ םישודקה םירפס יד

 יבר רעד םיא טָאה .ןעזיװַאב טינ םיא וצ ךיז איבנה והילא טָאה
 .השעמ רעדנעגלָאפ טימ טרעפטנעעג םנוב 'ר

 ַא ןעכַאמ טפרַאדַאב לָאמ ַא טָאה שודקה בוט םש לעב רעד
 -נײא ט"שעב רעד טָאה טייצ לעקיטש ַא גידנערָאפּפָא ,העיסנ עטייוו
 רעטמיטשַאב רעד ןיא ץַאלּפ סָאד ןעכיירג טינ טעװ רע זַא ןהעזעג

 -תציפק ןעבָאה לָאז רע ןעטעבעג טָאג רע טָאה ,ףרַאד רע סָאװ טייצ
 טזָאלעג ןעגיוב ם'נופ לייפ יו דרעפ יד ןעבָאה דלַאב עקַאט ןוא ךרדה
 ןעטפול יד ןיא ןעלגיופ יװ ןעגיולפעג ןענייז ,ןעפיול ךיז

 -עג טניואוועג דרעפ יד ןענייז געוו םעד ףיוא ןערָאי גידנערָאפ
 ןעגירק ןוא סעמשטערק עדנערָאפײברַאפ יד ייב ךיז ןעורוצבָא ןעוו
 ,סעמשטערק יד יײברַאפ לענש ױזַא ייז ןעפיול םיצולּפ ָאד ןוא ,ןעסע
 ןופ אשמ יד טינ וליפא ןעליפ ןוא ,גירעגוה טינ ןענייז ,טינ ןעור
 ןעסָאלשַאב תעדה בושי ַא ךָאנ דרעפ יד ןעבָאה שרעדנַא טינ .ןעגָאװ
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 ױזַא ןוא ןעשנעמ ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרַאפ ןענייז ייז זַא ,ןיז ייב
 יז ןעלעוו אינסכא רעד ןיא ןעמוק ייז ןעוו טכַאניב ןעסע ןעשנעמ יו
 | ,אינסכא יד ןעכיירג ןעלעוו ייז ןעוו ןעסע ןוא ןעורבָא ךיז

 ןעגעלפ ןערישזַאסַאּפ יד יװ אינטכא יד ךיוא ןענייז דרעפ יד זַא
 סָאד זיא ,ןעגיולפעגכרוד ןייז וצ םעוט טעּפע ךיז ןעלעטשבָא דימת
 ,ןעסָאלשַאב ייז ןעבָאה שרעדנַא טינ ,אלּפ עסיורג רָאג ַא ייז רַאפ ןעוועג
 ,ןעסע טינ ןעפרַאד םיכאלמ ןוא םיכאלמ ןענעז ייז זַא

 ןוא ץַאלּפ עטמיטשַאב סָאד טכיירגרעד טָאה ט"שעב רעד ןעוו
 יז רַאֿפ ןעטָאשעגנָא ,לַאטש ַא ןיא טלעטשעגנײרַא דרעפ יד טָאה ןעמ
 ןענעז יז זַא ןעסעגרַאפ דרעפ יד ןעבָאה ,רעבָאה עטערָאק עלופ ַא
 עטושּפ יװ רעבָאה עטערָאק רעד וצ ןעלַאפעגוצ ןענעז ,םיכאלמ
 ,דרעפ יו ןעסעגעג ןעבָאה ןוא דרעפ

 הבוז ,ךיז טגינייּפ ןוא טסַאפ סָאװ שנעמ םעד טימ זיא ױזַא ,ךכ
 רע זַא ,שנעמ רעד טביולג ןעטסַאפ םעד תעב ,והילא יוליג וצ ןייז וצ
  םוצה םוי רעד ןעװ ,ךאלמ א ןופ הגרדמ יד טכיירגרעד ןיוש טָאה
 ...שנעמ .ןייק יו טינ ןליפַא ןעסע םוצ וצ ךיז רע טּפַאכ ,ייברַאפ טהעג
 ,םיפוגיס ןוא םיתינעת יד טינ ןענעז רקיע רעד זַא ןעסיוו וטטלָאז אזלא
 ,ךאלמ ַא ןופ הגרדמ יד ייב ןיוש טסלַאה וד זַא ךיז טכוד ריד ןעוו
 טזייו סע יװ ןוא .ןעסע םייב ,עטערָאק רעד ייב טסציז וד תעב רָאנ
 .,.טכיירגרעד טינ ןעסע םייב הגרדמ ַאזַא וצ ךָאנ וטסָאה סיוא

 ַש

 "הואג לגר ונאובת לא;

 "וורתא, רעד ."גרתא; ןעכַאמ קוסּפ םעד ןופ תוכית ישאר יד
 ןעפיוק סָאװ ,טנעה עכלעזַא ןיא ןעלַאפנײרַא טינ לָאז רע טָאג ייב טעב
 ןענעז ייז ךיוא זַא ,ךיז ןעמירַאב וצ ידכ רָאנ ,הוצמ םָשֹל טינ םיא
 ,(רעוויּפאס ל"מר) ."ןירדחמ, יד ןופ

 ןייק םיארונ םימי יִד רַאפ לָאמנייא גידנערָאפ רעזיכשינ יכדרמ ר

 טנעגעגַאב געוו ן'פיוא טָאה ,גורתא ןַא טימ ךיז ןעגרָאזַאב וצ דָארב

 .ןענייוו ןוא ןעגָאװ ןעגידייל ןייא ייב דיא ַא ןהעטש

 זצג רעזיכשינ רעד םיא טָאה --- ?דיא 'ר ריא טנייוו סָאװ ---
 ,טצערפ

 גע ן'פיוא רימ זיא רעבעג הסנרּפ ןיימ ,ל'דרעפ ןיימ ---

 ,ןעלַאפעגקעװַא
 ?פדרעפ רעדנַא ןַא ןטסָאק ףרַאד סָאװ ---

 ! ןעדליג גיצפופ ---
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 דרעפ רעדנַא ןַא ךיז טפיוק ,ןעדליג גיצפופ ריא טָאה ָאד ---

 | ! טשינ טנייוו ןוא

 -ֿפױא שמשמ ס'רעזיכשינ םעד זיא -- ריא טוט סָאװ ,יבר --- |

 סָאװ טימ ,דלעג עצנַאג סָאד קעװַא טיג ריא זא -- ןעגנורּפשעג

 ? גורתא ןַא ןעפיוק ריא טעװ

 -עגבָא לעכיימש ַא טימ רעזיכשינ רעד םיא טָאה --- הטוש ---

 -'רדוהמ זיא הקדצ ןופ הוצמ יד זַא ,טשינ וטסהעטשרַאפ --- טרעפטנע

 .י."רדה ץע יוּפ םכל םתחקלו; ןופ הוצמ יד יװ רעגיד

 ךראּפ ןעמל השע

 רוגח ךראּפ, קֹוסּפ ןיא טהעטשי'ס יװ ,ןיליפת ןעמ טניימ "ךראפ,

 םֹוצ רימ ןעטעב סָאד ,ןָאטעגנָא וטסהעג ןיליפת ענייד --- "ךילע

 סָאװ ,טסגָארט וד סָאװ ,ןיליפת ענייד בילוצ זנוא ףלעה, :ע"שבר

 'ר) ."ץראב דחא יג לארשי ךמעכ ימ; ןעבירשעג טהעטש ייז ןיא

 ,(רענישזיר לארשי

 ! אנעשוה

 טהעטש הרות רעד ןיא תויה ,םלוע לש ונובר םייב ןעטעב רימ

 ךיחא שורד דע ךמע היהו/ הדבא תבשה תוצמ ןעגעו ןעבירשעג

 ,ענערָאלרַאפ יװ תולג ןערעטסניפ ןיא ןענעז רימ יװ ױזַא ןוא "ותוא

 אנעשוהג טָאג יב רימ ןעטעב ,ןעפלעה טינ זנוא ליוװ רענייק

 ,(רעצישפאר עלהיעשי 'ר) .ןעפלעה וצ זנֹוא וד ךוז --- "ונישרוד ךנעמל

 ךיא ףלעה "אנ העישוה, ,ע"שבר ךיד טעב ךיא --- "'ה אנא,
 ,(רעווָאסיראּפ םולש ריאמ 'ר) .ןעטעב ןענעק ךיד לָאז ךיא זַא ,ךיד טעב

 תועש שלש אנעשוה

 טגָאזעג טָאה ע"שבר רעד ןעו ,טלהעצרעד תבש ןיא ארמג יד

 ינב; -- טרעפטנעעגבָא קחצי םיא טָאה "ואטח ךינב, ן'קחצי וצ

 טָאה קחצי ןוא .הנש םיעבש -- םדא לש ויתונש המכ "?ךינב אלו

 :ןובשח ַאזַא טכַאמעג םלוע לש ונובר םעד

 טספָארטש וד סָאװ רָאי גיצנאווצ עטשרע יד רעטנורַא ןעכער --

 רעטנורַא ןעכער ןערָאי טפלעה ַא .רָאי גיצפופ טביילב ,ייז רַאפ טינ
 ַא רעטנורַא םענ .גיצנאווצ ןוא ףניפ טביילברַאפ ,טפָאלש ןעמ סָאװ
 ַא ןוא ףלעווצ טביילב ןעסע ןוא ןענעװַאד ןופ טייצ יד ןערָאי טפלעה
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 יִלְע אגלפ ואל םאו ,בטומ םלוכ תא לבוס התא םא, -- רָאי בלַאה
 ,"ףלע אגלּפו

 ןעמענ ,העש גיצנאווצ ןוא ריפ תעל תעמ א ןענעכער רימ תויה
 ןענעװַאד ןופ העש סקעז ,טכַאנ רעד ןופ העש ףלעווצ רעטנורַא רימ
 -רַאפ ,/ךלע אגלפו ילע אגלּפ; -- העש סקעז טביילברַאפ ןעסע ןוא
 העש יירד ףיוא ןוא העש יירד יװ רעמ טינ שנעמ ן'רַאפ טביילב
 יבר) ."תועש שלש אנעשוהק -- טָאג וצ תונעשוח ןיא רימ ןעטעב
 ,(ןילבולמ

 תועש שלש אנעשוה

 ַא ףיוא ךיז ןעּפארדוצפיורַא רעווש ןָא םענייא טמוק'ס יװ טקנוּפ

 ןעטייצ עטצעל יד ןייז טעװ רעווש ױזַא ,טנַאװ רענרעזייא רעטַאלג
 "זיר לארשי 'ר) .טייקשידיא ןיא ךיז ןעטלַאהוצנָא הלואג רעד רַאפ
 .(רעניש

 תרצע ינימש

 "נעצעג םעד ןעגעוו (א"ל תבש) ל"זח רמאמ ןעטסואווַאב םעד

 -סיוא ןוא ןייז רייגמ םיא לָאז רע ,ללה וצ ןעמוקעג זיא סָאװ רעניד

 רענישזיר לארשי 'ר טָאה ,"תחא לגר לע הלוכ הרותה לכ,; ןענרעל

 : טשטייטעגסיוא

 הרות יד ןענרעל םיא לָאז רע ,ללה ןופ טגנַאלרַאפ טָאה רג רעד

 יד ןופ םימעט יד ןערעלקרעד םיא רע לָאז סרעדנוזַאב רָאג ןוא

 יד זַא ןעזיוועגנָא ללה םיא טָאה .תוכוס ,תועובש ,חס9ּפ ,םילגר שלש

 ,הרות רעד ןיא ןעבירשעג שוריפב ןענעז םילגר שלש יד ןופ םימעט

 ָאטינ הרות רעד ןיא זיא "תרצע ינימש, ףיוא "תחא לגר לע; רעבָא

 "עג טָאה רע ןוא ללה ןופ טגנַאלרַאפ רג רעד סָאד טָאה .םעט ןייק

 רעד זיא סָאװ ,הרותה ןמ םימעט יד ךיא סייוו םיבוט םימי עלַא :טגָאז

 ? תרצע ינימש ןופ תחא לגר םעד ןופ םעט

 ךרבחל ינס ךלעד המ, -- טרעפטנעעגבָא ללה םיא טָאה ףיורעד

 | ,"דיבעת אל

 יד רַאפ --- ?םכל , זיא תרצע ינימש תחא ל?גר םעד ןופ םעט רעד

 טעװ ייז ןעשיווצ ,תודחא ןעבָאה ןעלעוו ןעדיא יד זַא .ןעגעוו סנעדיא

 ,..בוט םוי ַא ןייז סָאד טָא טעװ ,תועירו הבהא ןעשרעה

 ךלמילא יבר רעד טָאה הרות תחמש ןוא טכַאנ ייב תרצע ינימש

 יד ךָאנ זיב הקשמ עקרַאטש ןייק ןעקנירט םידיסח יד טזָאלרעד טינ
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 הקשמ תיתש ןופ ןעמוק טינ לָאז תופקה יד ןופ החמש יד ידכ ,תופקה

 ,םימש תארימו הרות תבהאמ ,בלה תשודק ןופ רָאנ

 ט'מש'עג דנעגוי רעד ןיא- ךָאנ טָאה רעװעשטידרַאב קחצי יול 'ר

 -יורג ַא ןופ םעדייא רעד ןערָאװעג זיא רע ןעוו .יוליע ןעסיורג ַא רַאפ

 גהנמ ַא זיא ןעװעג .,טריצלָאטש םיא טימ רעווש רעד טָאה ,ריבג ןעס

 ןעטס'בושח םעד ןעמ טָאה טכַאניב הרות תחמש זַא ,טָאטש רעד ןיא

 םעד ."תיארה התא/; ןעגָאז וצ דובכ םעד טלייטעגוצ טָאטש ןופ שנעמ

 םעד טלײטעגוצ להק טָאה ,הנותח רעד ךָאנ הרות תחמש ןעטשרע

 האנה סיורג טָאה רעווש רעד זַא ךיז טהעטשרַאפ ,ן'קחצי יול 'ר דובכ
 ,םעדייא ן'בושח םעד טימ ץלָאטש ךיז טליפעג ןוא טַאהעג

 רע זיא ,דומע םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רעװעשטידרַאב רעד ןעוו
 טוואורּפעג לָאמ עכילטע טָאה ,טכַארטרַאפ ןהעטש ןעבילבעג עלייוו ַא
 לָאמ סעדעי ןוא תיארה התא ןעגָאז ֹוצ טנַאה ןיא תילט םעד ןעמענ

 ,טגיילעגקירוצ תילט םעד רע סָאה
 ַא ןערָאװעג זיא םלוע ןעשיווצ ,גידלודעגמוא ןערָאװעג זיא להק

 לָאז רע ,שמש םעד טקישעגוצ להקה ישאר יד ןעבָאה ,יירעקשוש
 ןָא לָאז ןוא ןייז בכעמ טינ רע לָאז ארובצד החרט םושמ ןעגָאז םיא
 ,"תיארה התא; ןעגָאז תונכה עגידרעטייוו

 טנַאה ןיא תילט םעד ןעמונעג רעדיוו רעוװעשטידרַאב רעד טָאה

 לָאמ עכילטע ױזַא ,טגײלעגקעװַא קירוצ םיא רע טָאה רעדיוו ןוא
 ,רוכיש זיא רע --- המוהמ ַא ןענַאטשטנע זיא םלוע ןעשיווצ ,רדסכ
 -עשטידרַאב רעד .ןעירשעג ןעשנעמ ןעבָאה ,העדירסח הלילח רעדָא
 רע טָאה ףוסל ,טרעהעגוצ טינ ןעיירשעג עלַא יד וצ ךיז טָאה רעוו
 :טגָאזעג םר לוקב ןוא דומע ץפיוא תילט םעד טגיילעגקעװַא סעכ טימ
 גָאז ןוא תילט םעד רידַאנ ,דיסח ַא ןדמל ַא טסיב וד ביזא ,וג/ --

 ,"תיארה התא וד
 -תמגע סיורג טַאהעג םעד ןופ טָאה רעווש סרעװעשטידרַאב םעד

 טָאה ןענעװַאד ן'כָאנ זיב .הדעו םע לכ ינפב גנומעשרַאפ ַאזַא -- שפנ
 ןעמוקעג םייה ַא ןענעז ייז ןעוו ,טדערעגסיוא טינ טרָאװ ןייק טימ רע
 ןעגיוא יד ןיא ןערערט טימ ןוא סָארדרַאפ סיורג טימ רעווש רעד טָאה

 : םיא טגערפעג
 -רַאפ ױזַא ךימ וטסָאה סָאװ רַאפ ? ןָאטעג וטסָאה סָאװ ,ןכתיה --

 טסָאה .ןָאטעג טינ ױזַא ךָאד טלָאװ םיתוחּפבש תוחּפ רעד ?טמעש
 ,סלקלו געלל טכַאמעג וטסָאה ךיד ,טמעשרַאפ ךימ

 תמא ןעצנַאג םעד ןעלהעצרעד וצ רעווש םעד ןכומ ןיב ךיא ---

 -- טרעפטנעעגּפָא גיד 'תומימת רעוװעשטידרַאב רעד םיא טָאה --
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 ןָאט שרעדנַא טנעקעג בָאה ךיא יצ ןעגָאז רעש רעד לָאז ,הברדא
 ןעמוקעגוצ ןיב ךיא יװ ףכית .,דלוש ןיימ ןעוועג טינ ןיטולחל זיא'ס
 רעד ןעוועג ףתתשמ רימ ֹוצ ךיז טָאה ,"תיארה התא; ןעגָאז דומע םוצ
 ךיא בָאה ,"תיארה התא , ןעגָאז רימ טימ ןעמַאוצ ליוו רע ,ערה"רצי
 ניד'תופתוש ַאזַא וצ ןוגהו יואר וטזיב ?וטויב רעװ :טגערפעג םיא
 | ?לתק ןופ דובכ ןעטלייטעגוצ

 ךימ רע טָאה-- ?ןוגהו יואר וטסיב ?וטסיב רעװ ןא --
 .טגערפעג קירוצ גיד'הּפצוח

 ,הדובעה לעו חרותה לע ךיא ץיז הלילו םוי ,ןדמל ַא ןיב ךיא ---
 .ןרעל ןוא ריד טימ ןעמַאזוצ ץיז ,ןדמל ַא ךיוא ךיא ןיב ,ונ ---
 םיא ךיא בָאה -- ? םיקסוּפו ס"ש טנרעלעג וטסָאה ואוו ---

 .טגערפעג
 ךימ רע טָאה -- ? םיקסוּפו ם"ש טנרעלעג וטסָאה ואוו ןוא ---

 .טגערפעגקירוצ
 ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה --- ןואג םעד ןוא םעד ייב ---
 ,טנרעלעג טרָאד ריד טימ ןעמַאזוצ ךיא בָאה --
 ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה --- דיסח ַא רעבָא ןיב ךיא ---
 ,טרעפטנעעגכָא גיד'הּפצוח רע טָאה --- דיסח ַא ךיוא ןיב ךיא ---
 -עג וטסיב ן'יבר ןעכלעוו וצ ,תודיסח טנרעלעג וטסָאה ואוו ---

 ,ןע'רָאפ
 טגערפעג קירוצ ךימ הלאש עבלעזיד רימ רע טָאה רעדיוו ---

 טנרעלעג ךיא בָאה תודיסח יכרד זַא טגָאזעג םיא בָאה ךיא זַא ןוא
 ,טרעפטנעעגבָא רימ רע טָאה ,שטירזעמ ןופ דיגמ םייב

 ַא ךָאד ךיא ןיב .ריד טימ ןעוועג ךיא ןיב ןעטרָאד ךיוא ---
 התא, ריד טימ ןעגָאז םורָאד ךיא ליוו ,וד יװ ןסחי ַא ,דיסח ַא ,ןדמל
 ."תיארה

 ןפוא ןיאב ליוו קיג הּפצוח ןוא לוונמ רעד זַא ןהעזעג ךיא בָאה
 וצ טגָאזעג ןוא תילט םעד טגײלעגקעװַא ךיא בָאה ,ןעטערטבָא טינ
 גָאז ןוא תילט םעד רידאנ ,דיסח ַא ןדמל ַא טסיב וד בוא --- םיא
 ךיא בָאה שרעדנַא יװ רעווש ןיילַא טגָאז ,הברדא ."תיארה התא; וד
 טימ ןעמַאוצ לָאז ךיא זַא ןעוועג םיכסמ ריא טלָאװ ?ןָאט טנעקעג
 -נַא ןעד טלָאװ ץַאלּפ ןיימ ףיוא ריא ,תיארה התא ןעגָאז לוונמ ַאזַא
 ,..!ןײילַא טגָאז הברדַא -- ?ןָאטעג שרעד

 ןעבילברַאפ טינ רעמ זיא זנוא ביוא --- הרותה קר רויש ונל ןיאו
 דוי) .טינ רָאג זנוא טלעפ -- סעלַא ןיש רימ ןעגָאמרַאפ ,הרות יד יו
 .(שודקה
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 הרות רפס עסיורג ַא טימ רענישזיר לארשי 'ר טָאה הרות תחמש

 ןופ רענייא טָאה .ןעצנַאט ןיא ךילרעהפיואנוא ןעטלַאהעג טנַאה ןיא

 *: םיא טגערפעג םיברוקמ יד

 ?רעווש וצ טינ לָאמ ַא הרות יד ךייא זיא ,יבר ---

 טָאה --- רעווש וצ טשינ יז זיא ,ןיוש יז טלַאה ןעמ זא ,ןיינ ---

 ....טרעפטנעעגבָא די רחאלכ רענישזיר רעד

 ,הרות רעד ןיא קלח ןייק ןעבָאה טינ לָאז סָאװ דיא ןייק ָאטינ

 ידכב הרותל הלוע ןעדיא עלַא ןענעז הרות תחמש טמוק סע זַא ןוא

 ןמחנ 'ר) .ןערעו שדחתנ יינטפיא לָאז דיא ןעדעי ןופ הבוט הדוקנ יד

 .(רעוואלסארב

 סָאװ יד ,הרותה תלחתהו םויס ַא הרות ידמול ןעכַאמ הרות תחמש

 ןעבָאה הרות יד טימ ןייז חמשמ ךיז ןעליוו ןוא ןענרעל טינ ןענעק

 זיא .,םיאבג עיינ ןעביילקוצסיוא הרות תחמש ,גהנמ ַא ןעפַאשעג

 "ידאס בקעי םהרבא 'ר) .הרות לארשי גהנמ לייוו ,הרות ךיוא סָאד

 .(רערוג

 טָאה םלוע לש ונובר רעד ,"ארב, טכַאמ "תישארב/, טרָאװ סָאד

 ."לארשי תרות תחמש; תוכית ישאר יד ןעכאמ "ת"יש, ןעפַאשַאב

 , ,(רענישטלוט המלש דוד 'ר)

 דומיל ןייז ןוא םימי ךיראמ זיא לוק ן'פיוא הרות טנרעל סע רעוו

 רעדעי .הנווכ יד ררועמ זיא ,םר לוקב רובד רעד תמחמ .םויק ַא טָאה

 עצנַאג סָאד ןוא םר לוקב דומל םעד ןופ עפש לבקמ זיא רעדנוזַאב רבא

 -ארב ןמחנ 'ר) .תחנ סיֹורג ןופ טליפעגנָא טרעוו ןעזעוו עכילשנעמ

 (רעװַאלסיט

 -העצרעדרעביא טפָא הרות תחמש טגעלפ רעצישּפאר ילתפנ 'ר

 טָאה ,רעגערט ַא ,דיא רעטסָארּפ ַא סָאװ רעפטנע ןעגולק םעד ןעל

 זיא רע גידלאווג יו ןהעזעג םיא טָאה רע ןעוו ןעבעגעג לָאמנייא םיא

 טָאה ילתפנ 'ר ,רע ןוא הרות רעד טימ הרות תחמש חמשמ סָאד ךיז

 : טגערפעג ןוא ןעפורעגוצ םיא

 הרות ליפ ױזַא וטסָאה ?החמש יד ױזַא ריד טימ זיא סָאװ ---

 יױזַא טסצנַאט ןוא טסגניז וד סָאװ רָאי ענעגנַאגרַאפ סָאד טנרעלעג

 !?הרות רעד טימ
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 טרעפטנעעגבָא ףרַאש ןוא ץרוק רעגערט רעד טָאה --- יבר --

 יי?ןעהערפ טשינ ךימ ךיא ףרַאד החמש ַא טכַאמ רעדורב ןיימ זַא ןוא ---

 ,תופקה יד טימ טצנַאטעג ןעבָאה םידיסח יד ןעוו הרות תחמש
 : טגָאזעג ןוא טצפיזעגּפָא רעגרובשלוקינ עקלעמש 'ר טָאה

 רענעי ףיוא לייו .ןעברַאטש טינ ךיא ליו םעד בילוצ טָא --
 .שאר יו םיבוט םוי עגיטסייג עכלעזַא ןעמענ ןעמ טעװ יװ טלעוו
 ,חסּפ יו ,םיבוט םוי עסיז גיצרַאה עכלעזַא ןֹוא ,רוּפכ םוי ןוא הנשה
 תחמש יװ ,בוט םוי ןעגיד'הודח גידעבעל ַאזַא טרפב ,תוכוס ,תועובש
 ,..הרות



 הכונח

 םינמשה לכ ואמטו לכיהל םינוי וסנכנשכ

 -עלעה רעייז טימ םינוי יד ןעבָאה לארשי-ץרא גידנעשרעהַאב ---
 עשידיא יד ןוא חמ ןעשידיא םעד טכַאמעג אמט ערעל רעשיטסינ

 ...םינמש תובשחמ ענייז ,לכיה ַא זיא חמ טנעדיא ַא ןיא ,תובשחמ

 ,(ם"ירה ישודיח)

 ךנוצר יקוח לעמ םריבעהל

 ימיב םינווי יד ןופ ליצ ןוא הנווכ רקיע רעד ןעוועג זיא סָאד טָא

 ,ע"שבר ןופ ןוצר םעד ןעגלָאפסױא טשינ ןעלָאז ןעדיא יד ,םיאנומשח

 ,(ם"ירה ישודיח) .הרותה יקוח יד ןעטיהוצבָא

 םישלח דיב םירובג תרסמ

 רַאפ ,םירובג ןעוועג םיאנומשח יד ךָאד ןענעז עטכישעג רעד טיול

 ? םישלח ןעפורעג ייז ןערעוו סָאװ
 יהעדב םישלח רָאנ ,םישלח עשיזיפ טינ טניימ ןעמ רָאנ ---

 ַא רָאג ןעװעג םינוי יד יבגל םיאנומשח לָאצ יד ןענעז עודיכ

 ערעייז טימ זַא ,טסואוועג ייז ןעבָאה קנַאדעג ןיא ךיז ייב .עניילק

 ךרדכ אלש טושּפ זיא ,החגשה רעד ןופ ףליה רעד ןָא ,תוחכ ענעגייא

 טגיזַאב ןעבָאה םיאנומשח יד זַא ,ןייז חצנמ םינוי יד ןעלָאז ייז ,עבטה

 ןעמוקעג טינ זיא ןוחצנ רעייז זַא ,טסואוועג ייז ןעבָאה ,םינוי יד

 רעד ךרוד רָאנ ,טײקרַאטש רעשירעטילימ רעדָא הרובג רעייז תמחמ
 .רעווישטידרַאב) .הנוילעה החגשה רעד ןופ ףליה

 ןמזב ךיוא ןעריסַאּפ ,טייצ רענעי ןופ םיסנ יד --- םהה םימיב
 ,(תמא תפש) .הזה

 ימי תנומש קילדהל הוצמ,; תובית ישאר יד ןעכַאמ --- "חישמל;

 .(רעזנאצ םייח 'ר) ."הכונח
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 ,תימינּפ הדוקנ ענעגרָאברַאפ ַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ דיא רעדעי
 שדקמה-תיב ןיא לעמיוב לעגירק ענענופעג סָאד יװ ךיילג זיא סָאװ
 ,(תמא תפש) .טנעה האמוט עדמערפ ןופ גילייה רַאברירַאבנוא

 סָאװרַאפ --- ,רעװעשטידרַאב םעד טגערפעג לָאמ ַא טָאה ןעמ
 החמשו התשמ םוי ַא טמיטשַאב םיווּפ סנ ןופ גנוקנעדנא םוצ ןעמ טָאה
 ?ללהלו תודוהל טמיטשַאב ןעמ טָאה הכונח סנ ןורכזל ןוא

 לכ תא דבאלו גורהל; ןעוועג זיא עשרה ןמח תוריזג לליוו ---
 עגיטכירפיוא תמא וצ ןעדיא יד ןעוועג ררועמ סָאד טָאה "םידוחיה
 םשה תדובע ןוא תודחא עשידיא וצ טריפרעד אליממ טָאה ןוא הבושת
 עשרה ןמה סָאװ סָאד ןעשעג זיא טנ רעד זַא .םלש בלבו תמאב
 ןענעז ,ּפָאק ןייז ףיוא ןעלַאפעג זיא ןעדיא יד ןָאט וצ טכַארטעג טָאװ
 -עטַארעג ייז טָאה טָאג סָאװ סָאד זַא ,ןעועג טגייצרעביא ןעדיא יד
 -ףַאפ טָאג ,לארשי תבהא בילוצ ןעוועג זיא טיוט ןערעכיז ַא ןופ טעוו
 ןורכזל טמיטשַאב ייז ןעבָאה רעבירעד ,הרצ תעב ןעדיא יד טינ טזָאל
 ,החמשו התשמ םוי ַא םירוּפ סנ םעד

 יד ןעגעג ןעװעג הרזג רקיע רעד ךָאד ןיא םיאנומשחה ימיב
 רעד ןעוו ןוא "ךנוצר יקח לעמ םריבעהל, הנומא ןוא הרות עשידיא
 ,םיטעמ דיב םיברא טרעפטנעעגרעביא טָאה ת"ישה ,ןעשעג זיא סנ
 יז זיא סנ רעד זַא טליפעג ןעדיא יד ןעבָאה ,"םירוחט דיב םיאמטו
 הרות יד בילוצ רָאנ ןעדיא יד ביל טָאה ת"ישה תמחמ טינ ןעשעג
 ימי יד ןורכול טמיטשַאב רעבירעד ייז ןעבָאה ,ביל טָאה טָאג סָאװ
 ,ללהלו תודוהל הכונח

 הכונח לָאמנייא זיא ,ןהוז ס'רענישזיר םעד ,טשעניּפיטשמ םוחנ 'ר
 ןוא שרדמה תיב ןייז ןיא ןעמוקעגניירַא טעטרַאװרעדמוא טכַאנייב
 םידיסח יד ןענייז .סאנימאד ןעליּפש ןוא ןעציז םידיסח ןעפָארטעג
 טעטרַאװרעד טינ ייז ןעבָאה העש עטעּפש ַאזַא --- טמעשרַאפ ןעבילבעג
 "רַאפ רעייז טקרעמַאב םוחנ יבר טָאה .שרדמה תיב ןיא ץיבר טעד
 : טגָאזעג יױזַא ייז ןוא ןעגנַאגעגוצ רע זיא ,טייהנעגעל

 -ָאד ןופ םיללכ יד שטָאכ ריא טסייוו ,סאנימָאד טליּפש ריא ---
 סנייא טיג ןעמ .םיללכ טּפיױה יד ןעגָאז ךייא רימָאל ? ןעליּפש ענימ
 טינ ןעמ רָאט לָאמניא טימ גנעג ייווצ ןייק .ייווצ ןעּפַאכ וצ ידכ
 ןעמ טמוק .ןהעג טינ ןעמ רָאט רעטנורַא ,ףױרַא רָאנ טהעג ןעמ .ןהעג
 ,.,ליװ ןעמ ןיהואו ןיוש ןעמ טהעג ,ףױרַא רָאנ
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 ןעליּפש ןעטרָאק ןעגעוו רעווישטידרַאב קחצי יול 'ר
 "יא יד ןעגעג ןעוועג עודיכ ךָאד זיא םינוויה תריזג רקיע רעד

 הלודג הוצמ ַא םורָאד זיא ,הרות עשידיא יד ןעגעג ןוא הנומא עשיד
 -הרות טימ ןערעייפ וצ הכונח ןופ געט יד ,דיא ןעדעי ןופ בוח ַא ןוא
 ינב וניחא יו סנעטצעל רעבָא רימ ןהעז ,םיברה וניתונועב .ןענרעל
 "גנירג ,ןעליּפש ןעטרָאק ןיא געט עגיזָאד יד ןעגנערברַאפ לארשי
 טרָאק רעדעי זַא טינ ןעסייוו ייז .ןעגיוא ערעייז ןיא סָאד זיא דנעצעש
 ןעטרָאק ןיא ןַארַאפ ןענעז םילושכמ ליפיוו .הּפילק ַא יאדוב זיא
 ענעניוועג סָאד ,טָאג ןיא טסעגרַאפ ןעמ ,ךיז טרילרַאפ ןעמ .ןעליּפש
 לָאז ,עניימ רעדירב עביל ךייא ךיא טעב ןכב -- לֹזג -- זיא דלעג
 טלָאז ןעסיװ .ןעגיוא ערעייא ןיא גנירג ןייז טינ ןעליּפש ןעטרָאק
 שנעמ םעד טכערבוצ סע ,שירעריפרַאפ זיא ןעליּפש ןעטרָאק זַא ,ריא
 -סיב טריפ ןוא חמ ןייז טּפמעטרַאפ ,ןעוורענ עגייז טלעסיירטוצ ,שיזיפ
 ,רשיה ךרד ןופ שנעמ םעד רעטנורַא זייווכעל

 רערעדנסכלַא רעד טָאה -- ? ןענעז ןעטרָאק סָאװ ריא טסייוו --
 . ,טגערפעג לָאמ ַא יבר

 ...ןעטרָאק ןענעז ןעשנעמ עטכַאמעגכָאנ ,עטלָאמעגּפָא ---



 םירופ

 החמשב םיברמ רדא סנכנשמ

 טשנעבעג זיא שנעמ ַא ןעװ .תויתוא ףניפ ןענעז "החמשב.

 . םימי תוכירא ,דובכו רשוע ,ינוזמ ,ייח ,ינב תוכרב ףניפ יד טימ

 על'השמ 'ר) .החמש רעגידנעטש ןיא טבעל שנעמ ַאזַא --- םינשו

 ,(רעצינשזאק

 ל"זח יד : רעװָאסיראּפ םולש ריאמ 'ר ייב טגעדפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 םירוּפ --- ?םילטב אל םירוּפה ימיו םילטב ויהי םידעומה לכ , ןעגָאז

 "עוו סָאװ םיבוט םימי יד יו רעסערג זיא ןנבױדמ בוט םוי ַא זיא סָאװ

 רעסערג זיא ןנברדמ בוט םוי ַא ביוא ןוא הרות רעד ןיא טנָאמרעד ןער

 ?ךבברדמ בוט םוי ַא ךיוא הכונח ךָאד זיא אתיירואדמ םיבוט םימי יד יו

 -- ל"זח רמאמ םעד ןופ הנוכ יד ןהעטשרַאפ ףרַאד ןעמ ---

 םימי עלַא ןענעז עודיכ -- טרעפטנעעגּפָא רעוואסיראפ רעד טָאה

 םיסנ ףיוא טעדנירגַאב ,הרות רעד ןיא טנָאמרעד ןערעוו סָאװ םיבוט

 ,םירצמ תאיצי ,תוכמ רשע יד ,חספ .עבטה ךרדל ץוח ,תואלטנו

 ה"בקה סָאװ תועובש ,דובכהיינגע יד ןורכזל תוכוס .ףוס םי תעירק

 טָאה קלָאפ סָאד ,יניס גרַאב ן'פיוא ךיז טקעלּפטנַא ומצעבו ודובכב טָאה

 ןיא סָאװ הכונח וליפַא .םיסינ יד ןהעזעג ןוא תולוק יד טרעהעג

 יַאּפ יד ןענעז ,ךעלריטַאנ ןעמוקעגרָאפ זיא סעלַא זַא ,ךיז טכוד גולּפ

 םישלח דיב םירובג תרסמ; .עבטה ךרדל ץוח ןעוועג ךָאד ןעגנוריס

 ,םיסנ טריסַאּפ ןעבָאה סע םנה ,םירוּפ זיױלב ."םיטעמ דיב םיברו

 יעבטה ךרד יּפ לע ןעמוקעגרָאפ עלַא רעבָא יז ןענעז

 םידעומ עלַא ןעװ :ל"זח רמאמ ןופ הנווכ יד זיא סָאד טָא ןוא

 ןערעװ לטב ןעלעוו םיסנ ףיוא טעדנירגַאב ךעלסילשסיוא ןענעז סָאװ

 ןערעװ ןָאטעג ייז לָאז סע זַא יואר ןייז טינ ןעלעוו תורוד יד לייוו

 -עגרָאפ זיא סָאװ םירוּפ סנ רעד רעבָא טעװ ,עבטה ךרדל ץוח םיסנ

 ןערעוו לטב טינ לָאמנייק עבטה ךרד יּפ לע רתסאו יכדרמ ימיב ןעמוק

 ייז לָאז סע זַא יואר ןייז טינ ןעלעוו ןעדיא יד ןעוו ןעטייצ יד ןיא וליפא

 ךרד יּפ לע םיסנ יז טימ ןָאט ת"ישה רעבָא טעוװ םיסנ ןערעוו ןָאטעג

 ..גנַאגרעטנוא ןוא הילכ ןופ ןעװעטַאר דימת ייז טעװ סָאװ עבטה

547 



 תורצוא עשידיסח יד ןופ 548

 ךחא םע ונשי

 ןעדיא יד סָאװ סָאד זַא ,ןשורושחא וצ ט'הנעט'עג טָאה עשרה ןמה

 ןוא טלעוו יד ,טלעוו רעד ףיוא "שי, רקיע רעד ןענעז ייז זַא ןעטלַאה

 ןַא סרעייז סָאד זיא ,ייז בילוצ רָאנ טריטסיזקע טלעוו רעד ןיא סעלַא

 ,(תמא תפש) .םחינהל הוש ןיא ףךלמל לבא שינעדערנייא

 -יא רעד טיול ,ן'שורושחא וצ טגָאזעג טָאה ןמה -- דחא םע ונשִי | 
 רעטסערג רעד  טגינייארַאֿפ ןייז ןעדיא יד ןעפרַאד הנומא רעשיד
 -עג רעבָא ייז ןעבָאה ,"ךומכ ךערל תבהאו/ זיא הרות רעייז ןיא ללכ
 -ילּפשוצ ,"דרופמו רוופמ, ןענייז ןוא טָאבעג ןעגיזָאד םעד ןעכָארב
 ןוא ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ןיא ךיז ןעשיוװצ טלעציּפוצ ןוא טרעט
 -ָצי ,"םהישעמ ודמליו םיוגב וברעתיו, -- ?םימעה ןיב , סעיצקַארפ
 ,םישעמ ערעזנוא ןעריטימיא ןוא ןעריּפָאקוצנָאנ םכֹוז ײטרַאּפ עד

 ךיז ןעבָאה ייז ,(דומיל ןֹושל תונוש) ,"םע לכמ ?ונוש םהיתדו,
 םעד ,"ךלמה יתד תאוע .םיגהנמ ןֹוא םיקֹוח ערעזנוא ןופ טנערעלעגכָא
 טינ ייז ןעליו "םישוע םניאק םימלוע יכלמ ךלמ ןופ הרות יד ,תד
 רעד ףרַאד --- "םחינהל הוש ןיא ךלמלו, רעבירעד .ןעטיה ןוא ןָאט
 -רוארַאפ ייז געמ ןוא ןעבָאה ארומ טינ רָאג יז רַאפ שורושחא גינעק
 ,(רעוויסאס ל"מר) .דכאלו גורהל דימשהל ןעלייט

 ןעשיוצ .דחא םע ןַא ןענייז ןעדיא יד ןעװ -- דחא םע ונשי
 רעקלעפ יד ןענעז ,"םימעה ןיב דרופמו רוופמ; ,תודחא טשרעה ייז

 ,(רעצינשזאק עלהשמ 'ר) .טלייטוצ ןוא טרעטילּפשוצ ךיז ןעשיווצ

 םע-לכמ תונוש םחיתדו

 סָאד ןענעז קלָאפ ענדָאמ ַא ,'שורושחא וצ ט'חנעט'עג טָאה ןמה
 ןופ חסּפ .בוט םוי ַא ייז ןעבָאה קלָאפ רעדעי ןופ טעמכ .ןעדיא יד
 םניא ךלמה יתד תאוא ,ןוי ןופ ךלמ ןופ הכונח .םירצמ ךלמ הערּפ
 סָאד ,גנוקנעדנא ןייד ןיא בֹוט םוי ַא ןעכַאמ ךיוא ןעלָאז יז זַא ,"םישוע
 ןעדיא יד זַא ןהעז טסלָאז ,הצע ןיימ רעבירעד זיא .טשינ ייז ןעוט
 התשמ םוי ַא ,בוט םוי ַא ןעכַאמ גנוקנעדנא ןייד ןיא ךיוא ןעלָאז
 | .(רעוויסאס ל"מר) .החמשו

 ןדיחי אלא ידוהי ירקת לא .הריבה ןשושב היה ידוהי שיא
 ? ידוהי טרָאפ רעבָא ךָאד טהעטש קוסּפ ןיא (שרדמ)

 טינ טביולג ןעמ ביוא ,דיא ןייק ןייז טינ ןעק ןעמ יו טקנוּפ ---
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 םעד טינ רענייק טפיירגַאב ױזַא ,דחא ןיא שפנו בלב המלש הנומאב
 ,(ךלמילא 'ר יבר) .דיא ַא רָאנ ,דחוימו דיחי

 טדבאל םידוחיב ךלמה יזנג לא

 תורצוא יד ןעטכינרַאפ ןוא ןעטָארוצסיױא ןעוועג זיא הנווכ ס'נמה

 .(רעוויסאס ל"מר) .ןעדיא יד --- ןוילע ךלמ ןופ

 םידוהיה לכ תא סונכ ךל

 -- דרופמו רזופמ ןענעז ייז זַא ןעדיא יד טגידלושַאב טָאה ןמה

 -רַאהסיד ןוא תובבלה דוריּפ ,תקולחמ עגידנעטש טשרעה ייז ןעשיווצ

 "מַאזרַאפ ן'יכדרמ ןעסייהעג עטשרע סָאד ,רתסא םורַאד טָאה ,עינָאמ

 תודחא ייז ןעשיווצ ןעגנערבניירַא ןוא ןעגינייארַאפ וצ ןעדיא עלַא ןעל

 .(רעווילעל דוד 'ר) .םולש ןוא

 ףלמה ינפל האובכו

 ,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ םעד רַאפ טמוק ןעמ ןעוו

 ץנַאג טימ טלעוו יד .טשינ רָאג ןיוש ןעמ טגנַאלרַאפ ,"רבד השקב אל,

 .(רענשזיר לארשי 'ר) .טשינ טרעוו םוש ןייק טלאמאד טָאה הזח םלוע

 ישירחת שרחה םא יכ

 טינ טסעװ ,"תאזה תעב , ןעגייווש ױזַא טסעװ ע"שבר וד ביוא

 םידוהיל דומעי הלצהו חורק ,תולג ןערעטסניפ ןופ ןעדיא יד ןעזיילסיוא

 רענייא ,רעביירש עינעשָארּפ ַא ןערעוו רענייא טעוו --- "רחא םוקממ

 ןופ הרות יד ןוא "תאוק .טאקָאװדַא ןַא ,ראטקאד ַא ,רינעשזניא ןַא

 "ןדבאת; הלילחו הלילח תובא יד ןוא "ךיבא תיבו; "ת, זיב "א,

 טסייו רע ןוא "עדוי ימוק; ןערעוו ןערָאלרַאפ ןוא ןעסעגרַאפ ןעלעוו

  טינ טייצ אזא ןיא טסעװ וד ביוא "תאזכ תעל םא; ,םלוע לש ונובר

 בוא "תוכלמל תעגה, ןעזיילסיוא ייז ןוא ןעדיא יד ףליה וצ ןעמוק

 רעקסירט) .םע אלב ךלמ ןיא לייוו ןעזיילוצסיוא ןעמעוו ןעבָאה טסעוו וד

 ,(דיגמ

 ץטימ הליגמ יד טנעייל סָאװ רעד -- ערפמל הליגמה תא ארוקה

 ,ןעטייצ עטלַארוא יד ןיא ,לָאמ ַא ,רעירפ ןעוועג זיא ןמה זַא ןויער
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 טימ אצוי טינ זיא ןוא טינ טהעטשרַאפ -- אצי אל .,טציא טינ רעבָא

 (רעצזילאז שריה יבצ 'ר) .ןענעייל הליגמ יד

 שעיו יכדרמ רנבעיו

 טינ זיא טלעוװ יד זַא .ןעקנעדעג דימת שנעמ ַא ףרַאד ןעכַאז ייווצ

 טלעוו רעד ףיוא רקיע רעד זַא ןוא ןערָאפוצרעביא --- "רובעל ,, יו רעמ

 םישעמו תווצמ יד ןייז םייקמ "שעיו, זיא ןָאט ףרַאד שנעמ רעד סָאװ

 .(רענילרַאק ןרחא 'ר) .םיבוט

 דימ אנ ינליצה

 ןופ זיא ."ןמה, ןעכַאמ רעטרעוו יירד יד ןופ תובית ישאר יד

 תלּפמ ףיוא ע"שבר םייב ןעטעבעג טָאה וניבא בקעי זַא זמר ַא ןענַאד

 ."בקעי תנשוש, םירוּפ רימ ןעגניז רַאפרעד ,רתסאו יכדרמ ימיב ןמה

 .(רעווישטידיז יבצ 'ר)

 ךלמה הוצ ןכ יִּכ

 "הוחתשי אלו ערכי אל, זַא ןעטָאבעג ן'יכדרמ טָאה שרושחא

 טגערפעג רעבָא טָאה'מ זַא .ן'נמה רַאפ ןעקוב טינ ךיז לָאז רע ---

 -עג טינ רע טָאה ,ןנמה רַאפ טינ ךיז טקוב רע סָאװ רַאפ ,ן'יכדרמ

 אוה רשא םהל דיגה יכ --- ןעסייהעג טינ םיא טָאה שרושחא זַא טגָאז

 .((רעוויסאס ל"מר) ,.,ידוהי

 םידוהיה ולבקו ומיק

 הרותה תלבק תעב יװ ױזַא (תבש) יניסב רבכ ולבקש המ ומייק
 תזיבמ ,בוט לכ ןופ טגָאמרַאפ ןעבָאה ,עטנוזעג ןעוועג ןעדיא יד ןענעז
 ןוא הסנרּפ תוגאד ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה ,םיה תזיבמו ,םירצמ
 יד ןעװעג לבקמ ייז ןעבָאה טלָאמַאד טשרע ,תולגה דובעיש לוע
 -ָאנרעשט ןרהא 'ר טָאה -- חיטבמ ריד ךיא ןיב ױזַא .יניסמ הרות
 יו עטנוזעג ןייז ןעלעוו ןעדיא עלַא ןעו --- טָאג וצ טגָאזעג רעליב
 הסנרּפה תגאד ןייק ןעבָאה טינ ןעלעוו ייז ,ןעבייל יו עקרַאטש ןוא ןרעב
 ךיוא זַא ,הרותה-תלבק ןופ ןעטייצ יד ןיא יוװ תולג ןופ ןייז יירפ ןוא
 רבדמ ןיא ןעדיא יד יו הרות יד ןייז םייקמ ןוא ןייז לבקמ ןעלעוו ייז
 ,יניס גרַאב םייב
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 םידוהיל לודגו שרושחא ךלמל הנשמ ידוהיה יכדרמ יכ

 -עווטסעד ןופ ךיז רע טָאה ,ךלמל הנשמ ןעוועג זיא יכדרמ שטָאנ |

 רע זיא לייטנעגעג ןיא .רעדירב ענייז יבגל ןעטלאהעג סיורג טינ ןעג

 יװ ,ט'רבח'עג ןעמעלַא טימ ךיז טָאה --- "ויחא בורל יוצר; א ןעוועג

 "ברו; "רמ; ןעוועג זןיא רע שטָאכ .טײדַאב "יבדרמ, ןעמָאנ ןייז

 -- ןיניעב לפשו אכד ,"יכד, ןעוועג רע זיא ןעגעווטסעד ןופ ?רשו;

 רעזלעב םולש 'ר) .וערז לכל םולש רבודו

 וערו לכל םולש רבודו ומעל בוט שרוד

 ךיז טָאה ןוא ןקסע ןַא ןוט םָאנטױא ןַא ןעוועג תמאב זיא יכדרמ

 -יטש רעד ,רובצ יכרצב םיקטוע ערעדנַא עלַא ןוע ךוטיה?ל ןעוועג גהוג

 ,"ומעל םולש רבוד/ ַא זיא רע וא ,זיא רךובצ יכרצב קסוע ןַא ןוֿפ רעג

 טכַאמ ,טעדער עגייש טױער רע ,םולש רבוד ַא רע ויא קלָאפ ן'רַאש

 ,"וערז לכל בוט שרוד; תיב יב ןייז רעבָא ףייש סָאװ .תוחטבה עטסיורג

 ןופ ןעבָאה ןעלָאו רעדניק ןוא יורפ ןייז ,תיב ינב ןייז זַא ןיוש רע טהעז

 ןױש רע טגרָא םיקסע עשי'להק ,תונלדתש ןייז ךרוד ,טטוגסָאדלַא

 ,(רעוואנאמור מ"מי) ,החּפשמ ןייז רַאפ ןוא רעדניק ענייז רַאפ

 טגיפעג ואוו : רעשזיבישזעמ ךורב 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ

 ַא ןעכַאמ ןעמ ףרַאד םירוּפ זַא ,הרות רעד ןיא ומר ַא ץעגרע ךיז

 | ? ןעקנירט ןוא ןעסע ,הדועט

 . ךורב 'ר יבר רעד טָאה -- הוות רעד ןיא קוסּפ רע'שוריפב א ---

 למגה םויב לודג התשמ םהרבא שעיוש -- טרעפטנעעגבָא די רחאלכ

 ַא ןענַאד ןופ זיא ,"הלגמ, "למגה? תויתוא יד ןעכַאמ ,"קחצי תא

 ַא טכַאמעג ,םירוּפ ,הליגמ רעד ןופ גָאט ם'ניא טָאה טהרבא זַא זמר

 / .הדועס עסיורג

 יכדרמ תלכת דזחי םתוארב

 רוחו תלכת תוכלמ שובלב; טעדיילקעג ןעוועג ךָאד זיא יכדרמ

 זיולב "בקעי תנשוש; ןיא טרעװ סָאװ רַאפ ,ָאט ,"הלודג בהז תרטעו

 ? תלכת טנָאמרעד

 ןהעזעג סנעטייוורעד ןופ ןעבָאה ןשוש ןופ רעניואוונייא יד ןעוו ---

 יד ןוא יז ןעשיווצ זיא ,דרעפ ס'גינעק ן'פיוא גידנעטייר ,רעטייר ַא

 זַא ט'הנעט'עג ןעבָאה רע'נשוש יד .אתנולּפ ַא ןענַאטשטנע ןעדיא
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 ,יבדרמ טייר סָאד זַא ט'הנעט'עג ןעבָאה ןעדיא יד ,ןמה טייר סָאד
 -רעד ןעבָאה ןעדיא יד ןוא טרעטנעענרעד ךיז טָאה רעטייר רעד זַא
 -רעטנורַא רעדיילק ס'יפדרמ ןופ ןעבָאה סָאװ תלכת ןופ תיציצ יד ןהעז
 ל'ריאמ 'ר) .ןערָאװעג טיירפרעד ייז ןענייז ,החמשו הלהצ -- ןעגנַאהעג
 ,(רענאלשימירפ

 רַאפ ןעטלַאהעג טינ רעוועשטידיז יבצ 'ר טָאה םירוּפ ןשוש
 : טגערפעג דיסח ַא לָאמנייא םיא טָאה .בוט םוי ןייק

 ?טיג רעדָא קידצ ַא ןעועג חנ זיא ,וניבר ונדמלי ---

 שיא חנ -- תודע שוריפב ךָאד טגָאז הרות יד ,הלאש ַא --
 ,קידצ

 רַאפ םירוּפ ןשוש יבר רעד טינ טלַאה סָאװ רַאפ ױזַא ביוא ---

 השמחב חונוא הליגמ רעד ןיא שוריפב ךָאד טהעטש סע ,בוט םוי ןייק
 ..."ֹוב רשע
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 רעװעשטידרַאב קחצי יול 'ר זיא ,העיקש רעד רַאפ ,חסּפ ברע

 -סיוא טלעגומש סָאװ יֹוג ַא טכוזעגפיוא ןוא סַאג ןיא ןעגנַאגעגסױרַא
 .ץענערג ןעשיסור ן'רעביא הרוחס עשידנעל

 'ר םיא טָאה -- ? סנעדייז עשידנעלסיוא רשפא וטסָאה ---

 .טגערפעג קחצי יול
 ?וטסליוװ סנעדייז ןעלייא ?יפיוו ,סיוועג ---

 ?וטסָאה הרוחס ןעלייא ליפיוו --- 

 ןעבעג ריד ךיא ןעק טסליוו וד ליפיוו ---

 רעװעשטידרַאב רעד םיא טָאה --- רעטעּפש ןעמוק לעװ ךיא ---
 דיא ןעטשרע םעד .דיא ַא ןעכװ קעװַא לענש זיא ןוא ,טגָאזעגוצ
 ,םיא טגערפעג רע טָאה ןעפָארטעג טָאה רע סָאװ

 ?ץמח לעקיטש ַא בוטש ןיא .ריד ייב רשפא וטסָאה ---
 בָאה ךיא ,הלילחו סח ? ץמח תושמשה ןיב חסּפ ברע --- ?ץמח ---

 . ןעוועג רעבמ ץלַא

 ןוא לעמיִה םוצ טנעה עדייב ןעביוהעגפיוא קחצי יול 'ר טָאה
 :טָאג וצ ט'הנעט'עג רעגייטש ןעגיד'רשוי-ץילמ ןייז ףיוא

 "נוא ענייד ןעשיווצ קוליח םעד רָאנ העז ,םלוע לש ונובר --

 ייסור רעד .םלועה תומוא יד ןופ רענַאטרעטנוא יד ןוא רענַאטרעט

 טלַאה ,תוסיפת טימ תולייח טָאה רע ,רידא ךלמ ַא זיא רסיק רעש

 גָאט ןעטיה סָאװ ןעצענערג יד ייב רעטכעוו עטנעפאווַאב גידנעטש

 -גופ ,תורוחס עשידנעלסיוא ןייק ןעלגומשניירַא טיִנ לָאז ןעמ טכַאנ ןוא

 ןוא .ליוו ןעמ רָאו ליפיוו תורוחס עשידנעלסיוא ןעמ טגירק ןעגעווטסעד

 ןעגיצנייא ןוא ןייא הרות ןייד ןיא ןעבירשעגניײרַא טסָאה טָאג וד זַא

 טינ ץעגרע ןיא טלעטשעגנייא טיו טסָאה ,"ץמח ךל הארי אל, קוסּפ
 רעטכעוו עטנעפאווַאב ןייק טלעטשעגקעװַא טינ טסָאה ,ץענערג ןייק

 ךיא גערּפ --- ץמח לעקערב ןייק ןעניפעג טינ ץעגרע ןיא טסנַאק ןוא

 רעכינ ןעגלָאּפ ןוא רעיירטעג ןענייז רענאטרעטנוא עכלשוו ט"שבר ךיד
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 יד ןופ רענאטרעטנוא יד יצ ,ןעדיא ענייד רסיק ןופ לעפַאב םעד סיוא

 ..י 3 םלועה תומוא

 השרד ןייז ךאנ לודגה תבש לָאמנייא זיא רעצישּפָאר ילתפנ 'ר
 : טגערפעג יורפ ןייז םיא טָאה .רעדימ קרַאטש ַא ןעמוקעג םייה ַא

 ?לָאמ עלַא יװ רעדימ טנייה סָאד וטסיב סָאװ ---
 -עג ךיא בָאה ,רערעייט רָאי סעגיטנייה זיא תוצמ יו ױזַא --

 -טיונ יד ןעפלעה וצ ,ןיטיח תועמ ןופ הוצמ עסיורג יד ןעגעוו טדער
 ,חסּפ רַאפ ןייוו ןוא תוצמ ןעבָאה ןעלָאז ןעדיא עדנעדייל

 / 4השרד ןייד טימ ט'לעוּפ'עג סעּפע וטסָאה ---
 ןענעז טײלעמירָא יד .ט'לעוּפ'עג ןיוש ךיא בָאה טפלעה ַא --

 -עגבָא לעכימש ַא טימ ילתפנ 'ר ריא טָאה --- ...ןעמענ וצ טיירג
 ,טרעפטנע

 יד ןהעזוצ רעמ טנָאקעג טינ חסּפ רַאפ טָאה ןילבולמ יבר רעד
 תוחכ עטצעל יד טיִמ טָאה יז יו ,ןיציבר רעד ןופ טייברַא ערעווש
 ,בוטש רעד ןיא ןוא םילכ יד ןעבארקס ,ןערעייש וצ טעװעצַארּפעג

 זיא בוטש ןיא זַא --- ריא וצ טגָאזעג רע טָאה --- רימ ביולג ---

 -עג ןיוש ריד גונעג .ךורע ןחלש ןופ םיניד יד טול רשכ ץלַא ןיוש
 | | .טעוועראה

 -- טרעפטנעעגבָא גיסָארדרַאפ םיא יז טָאה --- ,יאדוא ונ ---

 רימ ןעטלָאװ ךורע ןחלש ןייד טימ ריד ֹוצ ןערעהוצ ךיז לָאז ךיא ןעוו
 ...חסּפ ןיא ץמח ןעסעגעג

 "עגייברַאפ חסּפ ברע לָאמַא זיא רעװעשטידרַאב קחצי יול 'ר
 ןעיורפ עשידיא יו ,ןהעזעג טָאה רע ןוא סַאג עשידיא יד ןעגנַאג

 "עג רע טָאה ,םילכ ןערעייש ,ןעשיט ןעבָארקס ,עטעיײמשרַאפ ןהעטש

 טנָאז'מ סָאװ "ס'נוצר יהי; יד ןופ הנווכ יד ךיא העטשרַאפ טציא ,טגָאז

 ,"ק"רשקמ םיאצויה םיכאלמה; ; ןעזָאלב רפוש ןעטימניא הנשה שאר

 -ַאק ,ןעבייר ,ןערעייש ,ןעצַארק, -- ןעכַאמ ק"רשק ןופ ןוקירטונ יד
 ..י ""ןערעש

 הלכ רערעמ .תונתמ הלכ וצ ךיילג ןענעז חסּפ ןופ תורמוח יד
 ,(םנוב 'ר יבר) .טביולעג רע טרעוװ רעמ ץלַא ,טפיוק ןתח רעד תונתמ
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 "יוו ןעלָאז רימ ,טכַאנ רדס יד ןעמ טפור חסּפ טכַאנ עטשרע יד

 ,((תמא תפש) .רדס ַא ןעבָאה ןוא ןעריסַאּפ םיסנ ךיוא זַא ןעס

 שדק

 םשה תדובע ךרוד ןעגילייה ךיז ליוו סָאװ דיא ַא --- "שדק;

 ןוא ץרַאה ןייז ןעשַאװסיוא טוג לכ תישאר רע לָאז ,"ץחרו; ךרבתי

 ,ןַאמירָא ןַא ,דיא ַא םיא ֹוצ טמוק סע זַא ,"סּפרכ, .ןייז גהונ ױזַא ךיז

 -פלעה ייווצ ןיא ןעלייטוצ םיחרוא תסנכה ןופ הוצמ יד רע לָאז ,"ץחי,

 ןעשיק ַא טימ דיא םעד ןעגרָאזַאב רע לָאז תישאר ,(תמו---רכ) ןעט

 ןעבעג םיא רע לָאז רעטעּפש ןוא ןעגיטכענרעביא םוצ טעב ַא ןוא

 "אלנייא םיא רע לָאז תופי םינּפ רבסב -- "דיגמ; ,ןעסע םוצ טיורדב

 ןעבעג ,"איצומ; ,ןעשַאװ ןעסייה םיא לָאז ,"הצחר, ,שיט םוצ ןענעד

 ןוא ןעסע םיא ןעזָאל ןוא ,"ךרוע ןחלש, ,ןעקנירט ןוא ןעסע םוצ םיא

 .(רענאלשימערּפ ל'ריאמ 'ר) .ןהעגליואוו ךיז ןוא ןעקנירט

 ןעגָאז ןעביוהעגנָא רדס םייב הסּפ טָאה רענלאט ל'דוד 'ר תעב

 ללכ ַא -- :טגָאזעג ױזַא שיט םורַא םידיסח יד וצ רע טָאה הדגה יד

 ןעכַאמ 'סּפרכ/ ןופ ןיקירטונ יד .הדגה לעב רעד זנוא טנרעל לודג

 לעיפוצ ןופ ליומ ןייד ךַאמרַאפ עטשרע סָאד --- "םותס הּפ ןושאר ללכ,

 ןעגָאז ךיוא וטסלָאז ,ןעגָאז טסליוװ וד סָאװ סָאד "דיגמ ץחי , .ןעדער

 ...טפלעה ַא זיולב:

 וצ "ךרוכ; גידנעלייט רעקצאק עלעדנעמ 'ר טָאה רדס םייב חספ

 םיברוקמ יד ןופ רענייא טָאה ,השמ ןהוז ןייז טלײטרַאפ ןיבוסמ עלַא

 רחאלכ רעקצָאק רעד םיא טָאה .טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ףױרַאד םיא

 : טרעפטנעעגבָא די
 יי? ןץהשמ ףיוא טגירקעג טָאה ("ךרוכ,) חרק זַא טינ ריא טסייוו --

 רַאפ ,רעוואקישזד עלעשוהי 'ר טגערפעג לָאמ ַא טָאה דיסח ַא

 בלול ,תיציצ עברא ,תיציצ ,תוישרּפ עברַא ןעבָאה ןעזומ ןיליפת סָאװ

 רדס םעד ןעטכירוצבָא תוצמ ןוא תוסוכ עברַא ,תוסוכ ,םינימ עברא
 ,יירד רָאנ ןעמ טגייל

 ייוצ ףיוא הצמ עטסלעטימ יד ןעמ טכערבוצ רַאפרעד עקַאט ---
 "בָא דימו ףכית עשוהי 'ר טָאה -- ריפ ןייז לָאז סע ידכ ןעטפלעה

 ,טרעפטנעעג
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 ַא יו טקנוּפ ןיא דיא ַא :טגָאזעג סָאה רערימזוק עלאקזחי 'ר

 טרעה ,גיד'בוט םוי סע זיא ,סע טרעגלעוו ןעמ ןמז לכ ,לעגייט הצמ

 ...גיד'צמח סע טרעוו ,ןערעגלעוו וצ ףיוא סע ןעמ

 סָאװ רַאפ רעקסמאדאר המלש 'ר טגערפעג לָאמ ַא טָאה דיסח ַא
 ןוא "תוצמה גח, ןעפורעגנָא הרות רעד ןיא חסּפ בוט םוי רעד טרעוו
 ? "חסּפ, בוט םוי םעד ןעפור רימ

 םעד ןעלייצרעד וצ תוצמה גח בוט םוי םעד טפור הרות יד ---
 דימו ףכית ןעבָאה יז -- "המהמתהל ולכי אלוק ןעדיא יד ןופ חבש

 וצ ,חסּפ בוט םוי םעד רימ ןעפור .ה"בקה לש יוויצ םעד ןָאטעג
 יחב לע ה"בקה חסּפש םש לע; ה"בקה לש חבש םעד ןעלייצרעד
 ,"ליצה וניתב תאו םירצמ תא ופגנב ,םירצמב לארשי ינב

 ןיפכד לכ
 ןהעז רע לָאז -- ?לוכייו יתיי, ,ןורסח ןייז טסייוו סָאװ דיא רעדעי

 ,(רענילרַאק ןרהא 'ר) .ןייז וצ ןקתמ ןורסח םעד

 טניפעג ואוו ,רענימיזדאר דוד המלש 'ר ייב טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ
 ןופ עטכישעג יד טסייוו סָאװ רעד וליפַא זַא ,הרותה ןמ זמר ַא ןעמ
 תאיצי ןעגעװ ןעלייצרעד וצ ביוחמ ךָאד רע ןיא ,םירצמ תאיצי
 ,םירצמ

 טָאה השמ שטָאכ ,"ונתוחל השמ רּפסיו, : קוסּפ רע'שוריפב ַא --
 תאיצי ןעגעװ ץלַא טסייװ ןוא טרעהעג טָאה ורתי זַא טסואוועג
 ,עטכישעג עצנַאג יד םיא טלייצרעד השמ טָאה ןעגעווטסעד ןופ םירצמ

 הכרב יד ןעמ טכַאמ םירוּפ ןוא הכונח סָאװ רַאפ םעט רעד

 ,טינ םיסנ רעטיול ןופ בוט םוי ַא ,חסּפ ןוא "וניתובאל םיסנ השעש;
 ,עבטה ךרד יּפ לע ןעוועג םיסנ יד ןענעז םירוּפ ןוא הנונח לייוו זיא
 םיסנ ףיוא ןוא עבטה ןמ הלעמל ןעוועג םיסנ יד ןענעז רעבָא חסּפ

 ,(רעוװעשטידרַאב) ,הכרב ןייק טינ ןעמ טכַאמ ןמזה ןמו עבטה ןמ הלעמל

 רמוא אוה המ םכח

 .רע טגָאז "רמוא, זיא רע סָאװ "אוה המ , םכח רעד -- "םכח;
 ןופ --- רע טגָאז "רמוא; זיא רע סָאװ ,"אוה המ, עשר רעד ,"עשר;
 ,טת ַא ,עשר ַא ,םכח ַא ,זיא רע סָאװ גיטנעק זיא שנעמ ַא ןופ דייר יד
 ,(רענשזיר לארשי 'ר) .,לואשל עדוי וניאש ַא
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 רמוא אוה המ םת

 רעוװעשטידרַאב רעד טָאה ,(טרָאד שייוג ףיוא טסייה) *! םַאט ,םַאט;

 ךורב שודקה "המ, --- טגָאזעג לעמיה םוצ ןעניוא ענעביוהעגפיוא טימ

 ?הרובע רעונוא וצ רע טגָאז סָאװ ,"רמוא/ ,אוה

 ןעבָאה "תירחש; ןקת םהרבא ,ןעגָאז ל"זח יד סָאװ סָאד

 "תירחש, ןוֿפ ןוקירטונ יד יו, ןעוועג ןקתמ טָאה םהדבא זַא טניימעג ייז
 ,(ןהכה קודצ 'ר) ."לואשל עדוי וניאש, ,"םת, ,"עשרק ,"טבח/ ןעכַאמ

 יו טינ טסייוו סָאװ רעד -- .ל חתפ תא לואשל עדוי וניאשו
 -נײרַא טסלָאז ,בוח ןייד זיא ,טסיײװ וד ביוא ןוא ןָאט וצ הלפת יזזַא

 ןעסיוו לָאז רע ידכ ןענרעל םיא טסלָאז ,ץרַאה ןייז ןיא טכיל ןעגנערב
 (רעװַאלצַארב ןמחג 'ר) .ןעניד וצ טָאג יױזַא יו

 חיׂשמה תומיל איבהל ךייח ימי לב

 וצ הבשחמ רעד טימ ןהעגמורַא וטסּפרַאד ןעבעל ץנַאג ןייד
 .(רעקסמאדאר המלש 'ר) ,חישמה ימי ןייז וצ הכוז ןעבעלרעד

 דמלו אש

 'ר) .הזה םלוע ינינעמ ןהעגסורַא רעירפ וטזומ ,ןענרעל וטטליוו
 ,(רענילרַאק ןרהא

 םירבד השלש רמא אלש לכ

 סָאװ ןעכַאז לייו "השע אלש; ןהעטש טפרַאדַאב ךָאד טָאה סע
 ? ןעגָאז טינ רעדָא ָאי טימ ןייז אצוי טינ ךָאד ןעמ ןעק ןָאט ףרַאד ןעמ

 ןָאט סעּפע טהעג שנעמ ַא רעדייא זַא ,ןענַאד ןופ רימ ןענרעל ---
 ןייז לָאז ןָאט טהעג רע סָאװ סָאד זַא ,ת"ישה ייב ןעטעב רעירפ רע לָאז
 יבצ באז 'ר) .ותבוח ידי אצי אל --- ױזַא טיג טוט סָאװ רעד ןוא ןגוהכ
 ,(רעשירַאבז

 לארשיל ותחטבה רמוש ךורב
 לָאז סָאװ רַאפ ,ההטבה ןייז טלַאה םדו רשב רעטסָארּפ ַא זַא

 ? גָאזוצ ןייז ןעטלַאה טינ ע"שבר רעד

 רג יכ עדת עודי; :ןע'מהרבא וצ ע"שבר רעד טָאה טגָאזעג ---
 טינ רעבָא םיא טָאה רע ,"לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו ךערז היהי
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 -נַאד ,לאעמשי רעדא קחצי ,רעדניק יד ןופ ןייז טעוו סָאד רעוו טגָאזעג

 ,לארשיל -- החטבה ןייז ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ת"ישה רימ ןעק

 - ךיתתנ הדשה חמצכ הבבר ,רמאנש המכ ברו
 וצ זָארג טרָאס רעדעי ףיוא הנוממ זיא ךאלמ ַא זַא ןעגָאז ל"זח יד

 -ָארג יד סע טמוק סָאװ רַאפ --- ןעסקַאװ ןעלָאז יז ןעזָארג יד ןעגָאלש
 | ? ןעגָאלש וצ ןעז

 רעייז ןוא לענש ןעסקַאװ וצ ןענייז ןעזָארג ןופ עבט יד תויה ---
 ןעסקַאװ טינ ןעלָאז ייז ,ךאלמ רעד ייז טגָאלש ,עבטה ךרדכ אלש ךיוה

 ,לענש יױזַא
 ,תורוד ערעזנוא ןיא םינבר יד טימ טריסַאּפ עבלעז סָאד ---

 רע טביוה ,"רמאנש המכ ,, בד ַא רָאנ טרעװ רענייא יו ףכית "ברו,
 ,דלעפ ןיא ןעזָארג יד יװ ,"הדשה חהמצכ הבבר; .ןעסקַאװ ןָא לענש
 ַאזַא רַאפ ןעלטיט עסיורג טימ ךיז טלעטיטַאב ,עבטה ךרדכ אלש
 םינבר עכלעזַא ןעמ ףרַאד ,עבטה ךרדכ אלש ויא סָאװ ,תוגהנתה

 . טייקסיורג רעייז ןעברעוורעד ןענרעל ךיז ןעלָאז ייז ידכ ןעריקיטירק
 זיא סָאד סָאװ ןערעװ סיורג טכַאנרעביא טינ ,ךילריטַאנ ,הגרדהב

 ,(רעװַאלסאראי ש"ר) .עבטה ךרדכ אלש

 גנוניימ ןייז טגערפעג םנוב 'ר ן'יבר םעד לָאמנייא טָאה ןעמ
 -טנעעגבָא לעכיימש ַא טימ רע טָאה ,םייבר עגיטפנוקוצ יד ןעגעוו
 ַא רַאפ סָאװ טגָאזעגסיוארָאפ ןיוש גנַאל טָאה הדגה לעב רעד זַא טרעפ
 ,דיתעל ןייז ןעלעוו סע םייבר

 "קַאמ קַאי; ,"הדשה חמצכ, ךאל'יבר ןייז ןעלעוו סע ,"הבבר, ---
 | ,(שיליוּפ --- ןָאמ יוו)

 טָאה --- ?ןָאמ יװ ןיילק רעדָא ןָאמ יו ליפ ןייז ןעלעוו יז
 ,טגערפעג םיא ןעמ

 ...קישטניילק ןוא ליפ --- עדייב ןייז ןעלעוו ייז ---

 ,טכַאמעג ריתמ בֹוט םוי רעדעי טָאה הרות יד סָאװ ,שפנ לכוא
 רמאמ םעד ףיוא זמר ַא סָאד זיא .חסּפ לש יעיבש ייב טנָאמרעד טרעוו
 -טידיז יבצ 'ר) ."ףוס םי תעירקכ םדא לש ויתונוזמ ןישק, :ל"זח

 ,(רעוועש

 זַא ,רעקצאק עלעדנעמ 'ר רַאפ ךיז טגָאלקעג לָאמ ַא טָאה דיא ַא
 ,.טרעטיברַאפ םיא זיא ןעבעל ןייז
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 ךָא ,רורמ ןעבָאה ןעמ זומ רדס םייב חסּפ זַא טינ וטסייוו ---

 ?ןעייקוצ ןעמ זומ רורמ ןוא אצוי טינ ןעמ זיא רורמ

 הלילה םולחב ררג ךלמ תנד

 -ינא איסוז 'ר טקישעג לָאמנייא טָאה דיגמ רעשטירזעמ רעד

 ילעב יד ןעפָארטש לָאז רע ,עטיל רעד ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא רעלָאּפ
 עטנערבעגבָא רעייז טיובעגפיוא קירוצ טינ ןעבָאה ייז סָאװ רַאפ םיתב
 ךָאנ תבש .לעטעטש ןיא גָאטיײרפ ןעמוקעגנָא איסוז 'ר זיא .הוקמ

 גָאטימ ךָאנ זַא ,ןעפורסיוא שמש םעד ןעסייהעג רע טָאה הרותה תאירק
 .שרדמה-תיב ןיא אלפנו לודג שורד ַא ןעטלַאה רע טעװ

 םשור ןעסיורג ַא טכַאמעג חרוא ןעדמערפ םעד ןופ העדומ יד טָאה
 ןעדיא עשידמול עלַא ןעמוקעג ןענעז השרד רעד וצ ןוא לעטעטש ןיא |

 טָאה ןוא המיב רעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא איסוז 'ר זיא ,בר ן'טימ |

 : טגָאזעג ױזַא
 ריא סָאװ רַאפ ןעפָארטש ךייא ןעמוקעג ןיב ךיא ,יתובר ---

 ריא טעװו .הוקמ עטנערבעגבָא רעייא טיובעגפיוא קירוצ טינ טָאה
 ,ןעסיוו ריא טלָאז ,ןעפָארטש ֹוצ ךייא סָאד ךיא ןיב רעװ ,ןעגערפ ךָאד
 ןינע ןַא טָאה סָאװ רעדעי ןוא ןואג ןוא ןדמל רעסיורג ַא ןיב ךיא זַא
 םיא לע ךיא ןוא ןעגערפ ךימ ןעק טשּפ םעד טינ טסייוו ןוא רומח
 סָאװ טינ ךיא בָאה רעמ ,השרד ןיימ זיא סָאד .ןערעפטנערַאפ ףכית
 ,תבש ןעטוג ַא רימ טָאה ,ןעגָאז וצ

 ,לעמוט א ןעכָארבעגסױא םלוע שרדמה:תיב ןעשיווצ טָאה
 ןעטלַאה טעוװ רע עידומ זיא ,ןעדמערפ ַא ןופ הּפצוח ַא ,תאזכ עמשנה
 רעסיורג ַא זיא רע זַא ,רע טלייצרעד ףוסל ןוא אלפנו לודג שורד ַא
 !ןעגייוש טינ םיא ףרַאד ןעמ --- ןואג ןוא ןדמל

 ,רעטימעג עטציהעצ יד טגיאורַאב בר רעגידלעטעטש רעד טָאה

 "יא וצ ידכ ןוא ןדמל רעסיורג ַא עקַאט זיא חרוא רעד זַא ךילגעמ לייוו
 יװ ,רומח ןינע םעד ןעגעוו ןעגערפ עקַאט םיא ךיא ליוו ,ךיז ןעגייצרעב
 הכלה ַא ןעניפעג וצ ןעכָאװ עכילטע ןיוש ךיז רעטַאמ ךיא ,טסייוו ריא
 ,הבושת ןייז ןערעה רימָאל ןוא ,הקוסּפ

 ףןעדמערפ םוצ ךיז טעדנעוועג בר רעד טָאה
 ןואג ןוא ןדמל ַא טייז ריא זַא ,טגָאזעג טָאה ריא תויח ---

 -עג ןעדעי ןערעפטנערַאפ טנָאק ריא זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה ריא ןוא
 ,הלאש עברַאה ַא ןעגערפ ךייא עקַאט ךיא לי ,רומח ןינע ןעטגערפ

 ןַאמ רעטַארייהרַאפ ַא זַא ,טריסַאּפ זנוא ייב לעטעטש ןיא טָאה טע
 רע סָאװ גָאט םעד ןופ םישדח ףלעוװצ .םיקחרמל ןעגנַאגעגקעװַא זיא
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 ט'הנעט ,דניק ַא ןעריובעג יורפ ןייז טָאה ,תיב ינב ןייז טזָאלרַאפ טָאה
 יד .יורפ ןייז ן'טג ליוו רע ןוא סנייז טינ זיא דניק סָאד זַא ןַאמ רעד
 .טָאהעג טינ ןַאמ ןעטייווצ ןייק טימ טָאה יז זַא ,טגָאלק ןוא טנייוו יורפ
 ןעלָאז רימ ביוא .םישדח ףלעווצ תרבועמ ןעוועג זיא יז רָאנ ,ןָאט וצ

 ַא דניק סָאד זיא ,םישדח ףלעווצ תרבועמ ןייז ןעק יורפ ַא זַא ןעגָאז

 - זַא ןעגָאז רימ ןעוו רעבָא ,יורפ ןייז ץ'טג טינ ןעק ןַאמ רעד ןוא דניק רשכ
 ףלעווצ ןייק בייל ס'רעטומ רעד ןיא ןעטלַאהפיוא טינ ךיז ןעק דניק ַא
 ןעגירק ףרַאד יורפ יד ןוא ןַאמ ןעדמערפ ַא ןופ דניק סָאד זיא ,םישדח
 0( יי ,טג ַא

 בר םעד טרעהעגסיוא לעכיימש ַא טימ איסוז 'ר יבר רעד טָאה

 םעד ,רעווש ױזַא טי רָאג זיא הכלה קסּפ רעד זַא ,טרעפטנעעגבָא ןוא
 4 .חספ לש הדגה רעד ןיא ןעמ טניפעג קסּפ

 תולעּפתה טימ בר רעד טָאה -- ?חסּפ לש הדגה רעד ןיא ---
 ,טגערפעג

 ןכבוא ןומזּפ םעד הדגה רעד ןיא טשימעגפיוא איסוז 'ר טָאה
 םולחב ררג ךלמ תנד , זורח ן'פיוא ןעזיװעגנָא ןוא "הלילה יצחכ יִהֹיֹו
 ,טרעלקרעד ױזַא "הלילה

 זַא ,שרדמה רמאמ ן'פיוא טעדנירגַאב זיא זורח רעגיזָאד רעד
 ךלמיבא ,ררג ךלמ םוצ ןערָאװעג ןעמונעגקעװַא זיא הרש רעטומ רעזנוא
 ךיז ןעק דניק ַא זַא ,ןעגָאז ןעלָאז רימ ביוא .חסּפ ןופ טכַאנ רעד ןיא -

 ת"ישה טָאה סָאװ רַאפ ,םישדח ףלעווצ ומא יעמב ןעטלַאהפיוא טינ
 =יײיװ ,חסּפ לש הלילה וזב םילודג םיעגנ טימ ן'ךלמיבא טפָארטשעג
 ןופ סיוא ךָאד טמוק ,חסּפ ןערָאװעג ןעריובעג קחצי ךָאד זיא עודיכ
 ס'קחצי זיב ן'ךלמיבא וצ ןערָאװעג ןעמונעג זיא הרש סָאװ גָאט םעד
 ינציְל יד ןעבָאה ױזַא יװ ָאט ,םישדח ףלעוצ ןעמונעג טָאה ,טרובעג
 רַאפ ןוא "הרש הרבעתנ ךלמיבאמ ,, זַא ,ןעביולג טנעקעג רָאג רודה
 ? ץדלמיבא טפָארטשעג טָאג טָאה סָאװ

 -פיוא ךיז ןעק דניק ַא זַא ,ןעגנורדעג ןענַאד ןופ עקַאט זיא -- |
 רודה ינציל יד רַאפרעד ןעבָאה ,םישדח ףלעווצ ומא יעמב ןעטלַאה
 -עג ע"שבר רעד טָאה םורַאד ,"חרש הרבעתנ ךלמיבאמ , ט'קזוח'עג
 זַא ןעוועג םרוג טָאה רע לייוו ,ן'ךלמיבא ףיוא םילודג םיעגנ טכַארב
 זַא ,רימ ןעהעז םעד ןופ .ןעדער וצ סָאװ ןעבָאה ןעלָאז רודה ינציל יד
 דניק רשכ ַא דניק סָאד זיא ,םישדח ףלעווצ תרבועמ זיא סָאװ יורפ ַא
 ָאד ךימ טָאה םעד בילוצ טָא ןוא ן'טג טינ יורפ יד רָאט ןַאמ רעד ןוא
 ...דיגמ רעשטירזעמ רעד יבר ןיימ טקישעג
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 .רפחמ ןופ גנוקרעמַאּב

 ןיא זיא ,עדַאנַאק ןאדנָאל ,יתריד םוקמב ג"שת רדא שדוח ןיא
 רענָאדנָאל רעגנוי ַא .סעצָארּפ ַאזַא ןעמוקעגרָאפ טכירעג ןעשילגנע
 המחלמ רעד ןופ טייצ ןיא גנוריגער רעדאנאק יד ןופ זיא רעיציפָא
 םישדח ףלעווצ .דנַאלגנע ןייק ,םיל רבעמ ןערָאװעג טקישעגרעבירַא
 רעד טָאה .דניק ַא ןעריובעג יורפ ןייז טָאה ,םייה ןייז ןעזָאלרַאפ ן'כָאנ
 טינ ןַעק סע לייוו ,סנייז טיג זיא דניק סָאד זַא ט'הנעט'עג רעיציפָא
 -רַאפ רעבירעד טָאה ןוא םישדח ףלעווצ ןעגָארט לָאז יורפ ַא זַא ןייז
 ,טג ַא טכירעג ץ'כרוד טגנַאל

 זיא יז זַא ,טכירעג ן'רַאפ ט'הנעט'עג יורפ יד טָאה ןעגעגַאד
 טָאה ,טזָאלרַאפ יז טָאה רע סָאװ גָאט םעד ןופ ןַאמ ריא יירט ןעוועג
 עדייב ןופ החּפשמ ןוא תודע .ןַאמ ןעדמערפ ןייק טימ טרעקרַאפ טינ
 עכילטנערָא ס'יורת יד טגיטעטשַאב טכירעג ן'רַאפ ןעבָאה םידדצ
 -ַאיצעּפס םיריוטקַאד ןעפורעגסיױרַא טכירעג סָאד טָאה .גנוריפפיוא
 ןייז לָאז יורפ ַא ךילגעמ זיא'ס ביוא ןערעלקרעד ןעלָאז יז ,ןעטסיפ
 -נעסיוו ןופ ןעבָאה םיריוטקָאד עלַא טינ םגה .םישדח ףלעווצ תרבועמ
 ,ןעריסַאּפ ןעק סָאד זא ןעבעגעגוצ טקנוּפדנַאטש ןעשיגָאלָאיב ךילטּפַאש
 -ערט ךיז ןעק סע זַא טרעלקרעד םיריוטקָאד עטסרעמ יד רעבָא ןעבָאה
 םישדח ףלעװצ ומא יעמב ןעטלַאהפױא ךיז לָאז דניק ַא זַא ןעפ
 ץטג וצ ןַאמ םעד טגָאזעגבָא ךמס םעד ףיוא טָאה טכירעג סָאד ןוא
 ,סנייז זיא דניק סָאד זַא גידנערעלקרעד ,יורפ ןייז

 אידג דה אידג דח

 םיברב ט'נשרד סָאװ "אזוז ירתב אבא ןיבזד, ןשרד רעדָא דיגמ ַא

 רַאפ םימשבש וניבא םעד ןעפיוקרַאֿפ וצ ןּכומ זיא רע ,דלעג רַאפ

 ,אידג דח עבלעז סָאד דימת סנעטסרעמ רע ט'נשרד .,ןעדליג ייווצ

 'ף) .תוצילמ עבלעויד ןוא סעדער עכלעויד ,תושרד עכלעזיד ,אידג דח

 | (רענישטלוט המלש דוד
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 'ר טימ סעומש ַא ןיא לָאמ ַא טָאה ןַאמרעגנוי רענרעדָאמ ַא

 ןעבָאה םיאנת עסיורג ךיוא זַא םיא טגיײצעגנָא רעוועשטידרַאב קחצי יול

 תועט ַא אביקע יבר יװ אנת ַאזַא טָאה טָא .םיתועט טכַאמעג טּפָא

 -כָאנ טָאה ,חישמ רַאפ טנעכיײצַאב םיא טָאה ,אבכוכ רב ןיא טכַאמעג

 ,"םקעימ בכוכ ךרד, םיא ףיוא ט'נשרד'עג ,רעדיילק יד םיא ןעגָארטעג

 רעד םיא טָאה -- לשמ ַא טימ ןערעפטנעבָא ריד לעוו ךיא ---

 ,טגָאזעג רעוועשטידרַאב

 יו טבילעג םיא טָאה סָאװ דיחי-ןב ַא טַאהעג טָאה רסיק ַא --

 קנַארק ךילרעפעג דיחירױב רעד זיא גנולצולּפ .,ּפָאק ןיא ןעגיוא - יד

 "ידעמ ערעייז ,םיריוטקָאד עטסערג יד טכַארבעג ןעמ טָאה .ןערָאװעג

 -נָאק ַא טצעזעג ןעמ טָאה .ןעפלָאהעג טינ רָאג רעבָא ןעבָאה ןעניצ

 לָאז ןעמ ,ןעגָאלשעגרָאפ רענייא טָאה ,םיריוטקָאד ףניפ ןופ םויליס

 םעד ןיא ןעלקיוונייא ,בלַאז ןעפרַאש ַאזַא טימ ךאלייל ַא ןערימשסיוא

 ןעטױטבָא סָאד טעװ ,טכַאנ עצנַאג יד ןעגיל רע לָאז ױזַא ,הלוח םעד |

 ,תאלוח ןייז ןופ םיא ןערירוקסיוא ןוא ןעליצַאב עגיטפיג יד

 ַאזַא ןעגעג טריטסעטָארּפ ףרַאש רעבָא טָאה וָאטקָאד רעטייווצ רעד

 ט'הנעט'עג רע טָאה --- טכַאװשעגבָא קרַאטש זיא הלוח רעד ,האופר

 סָאװ ןעצרעמש עסיורג יד ןעטלַאהסױא ןענעק טינ טעװ ןוא ---

 | .ןעפַאשרַאפ םיא טעװ בלאז רעד

 ןוא ןעלעפעג קרַאטש האופר יד ןיא ראטקָאד ןעטירד םעד

 -רעמש יד ןעגָארטרעביא ןענעק טכַאנ רעביא לָאז רעקנַארק רעד ידכ
 ,קנַארטעג ףָאלש עזָאד ַא ןעבעג םיא לָאז ןעמ ,ןעסייהעג רע טָאה ,ןעצ
 רעקנַארק רעד זַא טגייצעגנָא ראטקָאד רעטריפ רעד טָאה םעד ףיֹוא
 ףיוא רע ןעק קנַארטעג ףָאלש עזָאד ַא םיא ןעבעג .,ץרַאה ךַאװש ַא סָאה
 .ןעפָאלשרַאפ גיבייא

 עֶלֲַא -- .הצע עטסעב יד ןעבעגעג ראטקָאד רעטפניפ רעד טָאה
 האופר עטסגיצנייא יד זיא בלַאז ן'טימ ךאלייל סָאד זַא ,הדומ ןענייז
 ןופ ןעצרעמש יד ןערעדניל וצ קנַארטעג ףָאלש ןעבעג ,הלוח ן'רָאפ
 ךרוד זַא רַאפעג ַא ָאד זיא'ס ,רעמ טינ ,הצע עטוג ַא ךיוא זיא הלוח
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 ןעק קנַארטעג ףָאלש עזָאד ַא ןעבעג הלוח םעד טעװ ןעמ סָאװ םעד

 םעד לָאז ןעמ ,הצע ןיימ םורַאד זיא .ןעפָאלשניײא גיבייא ףיוא רע

 טעװ רע ,סעיצרָאּפ עניילק רעייז ןיא קנַארטעג ףָאלש ןעבעג ןעקנַארק

 לָאז ,ןעצרעמש יד ןופ ןעּפַאכפױא ךיז טעװ ןוא העש ייווצ ַא ןעפָאלשבָא

 "יא רע טעװ םורַא ױזַא ,העש ייווצ רַאפ ןעפעלשנייא קירוצ םיא ןעמ

 האופר ַא ןעבָאה טעװ הלוח רעד ןוא םולשב טכַאנ יד ןעמוקרעב

 | ,המלש

 ס'טָאג ,לארשי קלָאפ סָאד ,.רסיק רעד זיא םלוע לש ונובר רעד

 םירױטקָאד עגילייה עסיורג סָאװ תואופר עלַא .קנַארק זיא ,דיחי ןב

 טפלעה קלָאפ עשידיא עקנַארק סָאד ןערירוקוצסיוא ןעבירשרַאפ ןעבָאה

 -נָאק ַא רַאפ הלעמ לש אילמּפ יד ןעפוררַאפ ע"שבר רעד טָאה .,טשינ

 -נײרַא לארשי קלָאפ סָאד לָאז'מ ,ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא'ס ןוא םויליס

 טרירוקסיוא קלָאפ סָאד טעװ םורַא ױזַא תולג ןערעטסניפ ןיא ןעפרַאװ

 : .תאלוח ןייז ןופ ןערעוו

 ,רַאפעג ַא ָאד ךָאד זיא ,ךַאװש שיזיפ זיא קלָאפ עשידיא סָאד תויה

 ,ןעגנוגלָאפרַאפ ,תופידר ,תורצ יד ןעטלַאהסיוא ןעגעק טינ טעוו'ס זַא

 יַאּפַא ןיא ,שוַאי ןערעטיב ןיא טרעפעלשעגנייא טפָא קלָאפ סָאד טרעוו

 סָאד טרעװ ,שואי ןיא ןהעגסיוא טינ לָאז קלָאפ סָאד ידכ ןוא ,עיט

 ַא -- הוקת ַא טימ טקעװעגפיוא ,טייצ וצ טייצ ןופ ,החגשה יד ךרוד

 ידכ ,גנונעפָאה ערעדנַא ןָא טימ לָאמ ַא ,חישמ ןעשלַאּפ ַא טימ לָאמ

 תולג עגיטכַאנ ערעטסניפ סָאד ןעגָארטרעבירַא ןענעק וצ רעגנירג
 .ןעמוק טעװ גנוזיילרעד ע'תמא יד זיב ,ןעבעל

 ןופ ןליפַא ןעגיוא יד החגשה יד טּפָא טדנעלברַאפ םעד בילוצ

 טייצ רעד ןיא ןעבָאה תועט ַא ןעלָאז ייז ןעשנעמ עכילטעג עטיורג
 רעסיורג רעד טַאהעג ךיוא טָאה תועט ַאזַא ןוא גנונעפָאה רעד ןופ

 ,אבכוכ-רב ןופ דנַאטשפיוא םעד תעב אביקע יבר אנת



 תועובש

 ומצע סוחי ןיא סחוימה םוי

 רענעשזיר לארשי 'ר טגערפעג תועובש רַאפ לָאמ ַא טָאה ןעמ
 טגָאז טלעװ יד תמא .סחוימה םוי ןויס 'ב םוי ןעמ טפור סָאװ רַאפ
 ,רוּפכ םוי סיוא גָאט רעד טלַאפ תופוקתה ןובשח יד טיול זַא םעט ַא
 ןיילַא ןוא סחוימ ןופ טנעָאנ זיא ןעמ ןעוו ,סָאד זיא סוחי ַא רַאפ סָאװ
 טייז ריא םגה ,רדסכ ךָאד ריא ט'הנעט טָא .,סחוימ ןופ טייוו ןעמ זיא
 ?ומצע סוחי ןופ ןעגעווטסעדנופ ריא טלַאה ,ןסחי ַא

 לעװ ךיא ןוא רקיע רעד ןיא ומצע סוחי ךיא טלַאה יאדוא ---
 :לשמ ַא טימ ןערעלקרעד סָאד

 ןערַאבטסנוק ַא ןעיובפיוא ךיז רַאפ ןעסייהעג טָאה ךלמ ַא --
 -סיוא ךלמ רעד טָאה ,ןערָאװעג גיטרַאפ זיא ןינב רעד ןעוװ .ץַאלַאּפ
 ןעדעי ןעסייהעג ןוא הנידמ ןייז ןופ רעלַאמ ריפ עטסעב יד ןעבילקעג
 .טנַאװ ַא ףיוא דליב טסנוק ַא ןעלָאמפיוא רעדנוזַאב רעלַאמ

 ייז .טײברַא רעד וצ ךיז ןעמונעג ףכית רעלַאמ יירד ןעבָאה
 ףיוא רעדליב-טסנוק עשיטסיטרַא ערַאברעדנואוו טלָאמעגסיױא ןעבָאה
 רעטריפ רעד טָאה ,ןערָאװעג גיטרַאפ ןענייז ייז ןעוו .טנעוו יירד יד
 טגלָאפעגכָאנ רָאנ ןָאטעג טינ רָאג טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ רעלַאמ
 עטריפ יד ברַאפ רילָאק ַאזַא טימ טכַאמעג --- יירד יד ןופ טײברַא יד

 ןעצנַאגניא שממ טָאה סָאװ ,לעגיּפש רעגיטכיל ַא יו ןעקוקסיוא טנַאװ
 ,טגעוו יירד יד ןופ רעדליב טסנוק עלופטכַארּפ יד טלעגיּפשעגכָא

 יד ןופ ןעיײרעלַאמ עשיטסיטרַא יד טכַארטַאב טָאה ךלמ רעד זַא
 טינ רָאג ךיז טָאה רע ,ערָאװעג לעפתנ רָאג רע זיא טנעװ יירד
 ןיא ןעטלַאהעג ןֹוא ןעטייקנייש ענעלָאמעג יד ןופ ןעגיטעזנָא טנעקעג
 רעבָא ןעוו .רעלַאמ עלופטנאלאט יד ןופ טײקטבַאגַאב יד ןערעדנואווַאב
 ןערָאװעג טקיצטנע רהעמ רע זיא טנַאװ עטריפ יד ןהעזרעד טָאה רע
 -סערג רעד ןעוועג םיא רַאפ זיא טנַאװ עטריפ יד ןופ גנולגיּפשבָא יד
 .רעדנואוו רעט

 .ךַאז עטוג ַא רעייז עקַאט ןיא תובא סוחי .סוחי טימ זיא ךכ
 גהונ ךיז זיא ןסחי רעד בא .ומצע סוחי רעבָא זיא רקיע רעד
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 תובא ענייז יו ךרד ןעבלעז םעד טריציטקַארּפ ,הרהטו השודקב
 טלעגיּפש סָאװ טנַאװ:לעגיּפש ערעײט ענעי יװ רע טרעוו ,םישודקה
 טָא ןוא ,תובא ענייז ןופ תוגהנתה ןוא ןעבעל סָאד ּפָא םיא ןיא ךיז
 ...ןמצע סוחי טניימ סָאד טָא ןוא ןסחי ַא תמאב טסייה שנעמ ַאוַא

 הרותה תויתוא

 ןעפַאשַאב ארוב רעד טָאה ייז טימ סָאװ ,הרות רעד ןופ תויתוא יד

 טימ ןעלדנַאה עכנַאמ .םירהחוס יװ ךיילג הזה םלועב ןענעז טלעוו יד

 ןוא ,רשיה ךרדבו גיד'תמא ,גיטכירפיוא ,ךילרע ,המשל םירחוס יד

 ,שירעגירטַאב ,שלַאפ -- המשל אלש םירחוס יד טימ ןעלדנַאה עכנַאמ

 ,(ט"שעב) .שי'גלוג ןוא שירענגיל

 ללכ םעד ןופ תובוט תודוקנ עלַא ללוכ ךיז ןיא זיא הרות יד
 ,רעװעלצַארב ןמחנ 'ר) .לארשי

 טגידנעעג ןעבָאה ייז סָאװ הרות תחמש ךיז ןעיירפ םיצראהיימע

 ןוא לבקמ ןענעז ייז ןעוו תועובש .ךיז ןעייופ טידמול ןעדיא ,הרות יד

 ,(רעניזדאר ךינעה ןושרג 'ר) .הרות יד ןָא ןעביוה

 טמלעה ַא ןעוועג זיא אפוג הנכה יד --- ישילשה םויל םינוכנ ויה
 ,"יניס רה ינפל ונברק ולא; רימ ןעגָאז רַאפרעד .חרותה תלבק ןופ
 ,"וניד הרותה תא ונל ןתנ אלו; ,הנכה יד ונוא ןעבעגעג זיולב ןוא
 .(רעקצָאק)

 הגרדמ ןייז ןופ ןעמַאר יד ןיא הרות ןעגָאז שנעמ ַא לָאז לָאמ עלַא

 (רעװעלצַארב ןמחנ 'ר) .הגשה ןייז ןופ רעכעה טינ ןוא

 זיא רעגייטש ןייז יו ,רעװעשטידרַאב קחצי יול 'ד טָאה ,תועובש
 ,םלוע לש ונובר ן'טימ ךיז ט'הנעט'עגסיוא ,ןעוועג

 לייו ןעװעג ןתחתמ זנוא טימ ךיז טסָאה ,םלוע לש ונובר ---
 -גיק ,םיסחוימ ןענעז רימ ,"הלוגס יל םתייחו, .ביל ריד ןענייז רימ
 זַא טלעטשעגרָאפ זנוא רַאפ ךיז טסָאה .בקעיו קחצי ,םהרבא ןופ רעד
 םואנ בהזה ילֹו ףסכה יל, ,דלעג טימ ךייר טסיב ,רשוע ןַא טסיב וד
 ,ךודיש דלעג ַא ןָאטעג ריד טימ ןעבָאה רימ זַא טָאד טסייה --- "'ד
 טסָאה ֹוד יװ ןייז קלסמ ןוא ןעטלַאהנָא טסלָאז עקַאט ךיד ךיא טעב
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 ןיא ןעבעל וצ לייוו .ןעוועג בייחתמ זנוא טימ ךודיש םעד תעב ךיד

 ...ןדנ ןעסיורג ַא לארשי קלאפ סָאד ףרַאד ןעריטסיזקע ןוא תולג

 טימ דיגמ רעצינעשזָאק םוצ ןעמוקעג לָאמַא זיא יורפ עגנוי ַא
 . יז טָאה ,ריא ףיוא ןחמוא ןַא ןעפרָאװעג טָאה ןַאמ רעד זַא ןייוועג ַא
 | | ,סואימ זיא יז טיירש ,ןעגָארקעג טנייפ

 ךיד טָאה ןַאמ ןייד סָאװ רַאפ גידלוש עקַאט וטסיב רשפא--
 ? ןערָאװעג סואימ עקַאט רשפא טסיב ,ןעגָארקעג טנייפ

 יורפ עגנוי יד טָאה --- ןעבעל ןיימ וצ ןוא רימ וצ זיא העוו ---
 -נַאגעג ןַאמ ןיימ טימ ןיב ךיא ןעוו --- טנייוועצ ךיז לוק ן'פיוא ךיוה
 יד ןיב ךיא זַא ,רימ וצ טגָאזעג רע טָאה ,הפוח רעד רעטנוא ןעג
 יב ךיא ןיב טציא ןוא ןעגיוא ענייז ןיא עטסטבילעג ןוא עטסנעש
 .ןערָאװעג סואימ םיא

 "יה םוצ טנעה עדייב ןעביוהעגפיוא דיגמ רעצינעשזָאק רעד טָאה
 : ןעירשעגסיוא ןוא לעמ

 השענג טגָאזעג ןעבָאה ןעדיא יד ןעװ !םלוע לש ונובר --
 ןעפורעג ייז טסָאה ,ּפעק יד ףיוא ןעניורק ןָאטעגנָא ייז וטסָאה "עמשנו
 עלַא ןופ טלהעוורעדסיוא וטסָאה ייז רָאנ זַא ,הלוגס םע ,שודק יוג
 ןחמוא ןַא טסָאה ,ןערָאװעג סאמנ ריד ייב רימ ןענעז טצעי ןוא תומוא
 !לארשי תרזעב המוק ,לארׂשי רוצ --- ןעפרָאװעג זנוא ףיוא

 "יא יד יו םעד ךָאנ וליפא ,"תוגיגכ רה לארשי לע הפכ ה"בקה,
 "יו ןעלָאז ייז ידכ ,"עמשנו השענ, ןעירשעגסיוא דחא הּפב ןעבָאה ןעד
 םייקמ ןוא ןענרעל וצ קשח ןייק טינ טָאה סָאװ דיא רעד וליפַא זַא ,ןעס
 טגנעה גרַאב רעכיוה ַא זַא ןעטכודסיוא םיא ךיז לָאז ,הרות יד ןייז
 .הרות יד ןעטיה ןוא ןענרעל וחרכ לעב זומ רע ןוא ּפָאק ןייז רעביא
 ,(ט"שעב)

 דחאכ ורמא עמשנו השענ ,דחי תירבב םלכ ואבו

 "השע תוצמ; רעדעי ףיוא ןעדיא יד ןעבָאה הרות ןתמ תעב

 אל; "יכנא; תויה ."אל; 'השעת אל; רעדעי ףיוא ןוא "ןה, טגָאזעג

 סָאװ טסואוועג טינ ןעדיא יד ךָאד ןעבָאה ,ורמאנ דחא רובידב "היהי

 ,(רעזלעב םולש 'ר) ."דחא 'ד ונעו וחתפוק "אל , וא "ןה, ,ןעגָאז וצ
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 הלאה םירבדה תא רבדיו

 הרות ןתמ זיב תישארב ןופ ןעכַאז עלַא יד טָאה אוה ךורב שודקה
 ןעגָאז ןענעק לָאז רע תונכה ןעכַאמ וצ ידכ -- "רמאל, טדערעג
 ,(רענעשזיר לארשי 'ר) ."ךיקלא 'ד יכנא;

 קוחרמ ודמעיו ועוניו םעה אריו

 "נופ ןהעטש ךָאד ןוא ןעלקָאש ךיז ןעק ןעמ ,ןהעז ןעק ןעמ
 .(רעקצאק) .סנעטייוורעד

 ןעטלַאהעג סיורג ךיז ןעבָאה םיכאלמ יד סָאװ םעד בילוצ
 הכוז ןעדיא יד ןעבָאה ,"וניניב השא דוליל המ; ן'השמ גידנעגערפ
 ,(ךלמילא 'ר יבר) .םימשה ןמ הרות יד ןייז וצ לבקמ ןעוועג

 הלש אינסכא רחא תרזחמ הרות

 םעד ףיוא ןעוװעג זיא הרות לש אינסכא עטשרע יד יוװ ױזַא

 ןעטסערג םעד ךרוד ןערָאװעג ןעבעגעג זיא ןוא יניס רה ןעגיד'הונע

 ריא ןעכַאמ וצ גידנעטש הרות יד טכוז ױזַא .השמ --- ונע ןעכילשנעמ

 . (רעצישזדאמ לארשי 'ר) .םיונע ןעשיווצ אינסכא

 םימעה לכמ ונב רחב רשא

 זיא םיא טימ סָאװ ת"ישה .טשינ שודיח ןייק רָאג זיא סָאד אלימ
 קלָאֿפ ןעדעי ןופ תונורסחו תולעמ יד טסייו רע ,עדמהו המכח יד
 יד טסייוו רע לייוו הלוגס םע ןייז רַאפ טלהעוורעדסיוא זנוא רע טָאה
 ,לארשי תוגרדמו תולעמ

 -עג ןעדיא יד ןעבָאה ןענַאװ ןופ ,זיא רעבָא שודיח סיורג ַא
 -סיוא םיא ןעבָאה ייז סָאװ ,ותרותו ת"ישה החבשו תולעמ יד טסואוו
 ,(תודלות) ? טָאג רעייז רַאפ ןעבילקעג

 "המשנ ַא ןָא ףוג ַא יו זיא המדקה ןַא ןָא רפס ַא; ,טגָאז טלעוו יד

 טָאה ןכל .םירפס ערעייז וצ תומדקה םירבחמ עלַא רעבירעד ןעכַאמ
 המדק ץרא:ךרד -- רפס ןייז וצ המדקה ןַא טכַאמעג ךיוא ת"ישה

 ' ,(רעקצָאק) .הרותל
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 רַאפ לָאמ ַא זיא ,רעקסמָאדאר רעד ,"המלש תראפת; רעד

 טרָאד ןעביילברַאפ וצ העד רעד טימ רערימזוק םוצ ןעמוקעג תועובש

 :טגָאזעג ױזַא םיא יבר רערימזוק רעד טָאה .בֹוט םוי

 דמלמ ,, י"שר טגָאז "םעה לא רהה ןמ השמ דריו , קוסּפ םעד ףיוא

 ןיא ךָאד זיא .'םעה לא רהה ןמ אלא ויקסעל הנוּפ השמ היה אלש

 סָאד טָאה םירחסמ רעדָא םיקסע ערעדנַא רַאפ סָאװ .השק גולפ

 ,רחוס דלַאװו א ,רחוס ץלַאה ַא ןעועג רע זיא ?טַאהעג וניבר השמ

 ? םירחסמ ערעדנַא טריפעג רע טָאה רעדָא

 ןעטײברַא טפרַאדעג טָאה וניבר השמ תעשב ,זיא ץורית רעד ---

 רע טָאה ,ןעטשרעביוא םוצ ןייז וצ ברקמ ייז ,ןעגעוו ס'נעדיא רַאפ

 רקיעב רָאנ ,טַאהעג ןעניז ןיא טינ ארובה תדובע ענעגייא ןייז טלָאמַאד

 ,וניבר השמ ןָאטעג טָאה ױזַא ביוא ,ןעדיא יד ףיוא ןעבעגעג גנוטכַא

 גנטכַא טיג ןוא בוט םוי רַאפ םייח ַא טרָאפ ןוא טוג ױזַא ריא עשז-טייז
 ,החמשבו האריב ,הבהאב הרות יד ןייז לבקמ ןעלָאז יז ןעדיא יד ףיוא

 וסרהי ןּפ םעב דעה דר

 אל, הרהזא ַאזַא טרעהעג ןיוש לָאמנייא ךָאד ןעכָאה ןעדיא יד
 רעדיוו טפרַאדַאב ייז ןעמ טָאה סָאװ ךָאנ ,"ונלקסי לוקס יכ די וב עגת
 ? ןייז ריהזמ לָאמ ַא

 ןעלעוו רעמָאט ,ן'השמ וצ טנָאזעג טָאה םלוע לש ונובר רעד ---

 תשודק לע ןייז שפנ רסומ ןעלעוו ךיז ןעלעוו סָאװ ןעדיא ןעניפעג ךיז
 ןענערָאװ ייז רע לָאז ,גרַאב םוצ ךיז ןערעטנענרעד אקוד ןוא םשה
 רעכיז ייז ןעלעוו רוסיא ןַא ןופ ןוא רוסיא ןושלב "תולעל וטרהי לא,
 ,(רעקצָאק) .סנעטייוורעדנופ ןעטלַאה ךיז

 -םיתובעב גח ורסא

 בוא ,םידָאפ ןוא לעדָאנ טימ טיינ סָאװ ,רעדיינש ַא יו ךיילג

 ןייק ןעיינ סָאד טָאה ,לעּפינק ןייק גערב םייב טינ טָאה םידָאפ רעד

 סָאװ ייב טינ ךיז טָאה ,ךרוד ךיז טיצ םידָאפ רעד לייוו ,טשינ תושממ

 ןופ גָאט ןעטצעל םעד שנעמ רעדעי ףרַאד ױזַא טקנוּפ ,ןעטלַאהוצנָא
 עגיד'בוטיםוי יד ןעטלַאהנָא -- ןעּפינקנָא ךיז ןיא בוט םוי רעדעי
 ,(רעקצָאק) .ןעדײשבָא טינ םיא ןופ ךיז לָאז יז זַא ערעפסָאמטַא



 באב העשת

 -- געט ןיינ יד ןיא םויס ַא ןעכַאמ וצ םידיסח ייב גהנמ רעד

 אטח םעד ןייז וצ ןקתמ זיא -- טרעלקרעד ם"ירה ישודיח רעד טָאה

 .ןערָאװעג בורח זיא שדקמה-תיב סָאד ןעכלעוו בילוצ םנה תאנש ןופ

 אבט אמוי אנדיבע תכסמ םילשד ןנברמ אברוצ , ןעגָאז ?"זח יד

 ,םיעירמ תדועס ַא ןעכַאמ רע לָאז ,תכסמ ַא רעוו טגידנע -- "ןנברל

 בילוצ ,םנה תאנש ךופיהל ןיא סָאד טָא ןוא אתורבחב ןעגנערברַאפ

 .ןערָאװעג טסיוװרַאפ ןעגנעז דנַאל רעזנוא ןיא שדקמהח-תיב סָאד ןעכלעוו

 -ַאמ ןעגנַאגעגמורַא באב-העשת לָאמניײיא זיא רעוװעשטידרַאב רעד

 ןַא וצ בוטש ןיא גידנעמוקנירַא .הוצמ לש רבד ַא ףיוא הבדנ ַא ןעכ

 םורַא ןעציז תיב ינב ןייז טימ רשוע םעד ןעפָארטעג רע םָאה ,רשוע

 טגָאזעג רעוװװעשטידרַאב רעד טָאה .תופוע ענעטַארבעג ןעסע ןֹוא שיט

 ;ייז וצ

 ןעמענ ריא טעװ יוװ ,רעניה ןוא רענעה יד טציא טטסע ריא זַא ---

 ...רופכ םוי ברע תורּפכ

 -גיא ָאד ךָאד זיא אצמק -- םילשורי בורח אצמק רבו אצמקא
 "וצ ןעמָאנ ןייז ל"זח יד ןענָאמרעד סָאװ רַאפ ,ןעוועג גידלושנוא ןעצנַאג
 ? םילשורי ןערָאװעג בוױח זיא םיא ךרוד סָאװ אצמק 'וב טימ ןעמַאז

 טָאה הדועס יד טכַאמעג טָאה סטָאװ םעד ןופ ןמאנ-בהוא טלַא --
 רע ןענעדַאלנײא םיא טעװ ןעמ ויב ןעטרַאװ טפרָאדַאב טינ אצמק
 ןוא ןָאטעג טינ ױזַא טָאה רע לייו ןוא ןעמוק ןײלַא טפרַאדַאב טָאה
 םרוג טָאה סָאװ תועט רעכילקילגנוא רעד ןעמוקעגסױרַא זיא םעד ךרוד
 אצמק םורַאד זיא ,שדקמה'תיב ןברוח ןוא םילשורי ןברוח ןעוועג
 (רעקרָאװ י"ר) .אצמק רב יװ תונברוח יד ןיא גידלוש ױזַא טקנוּפ

 ןענעז ןעדיא יד ןוא ןערָאװעג בורח זיא שדקמה/-תיב סָאד טייצ
 ףוקכ,, ןערָאװעג ןעדיא יד ןענעז תומואה ןיב ןערָאװעג ןעבירטרַאפ
 -יא עּפלַאמ ַא יװ טקנוּפ .שנעמ ַא רַאפ עפלַאמ ַא יװ --- "םדא ינפב
 שנעמ ןופ טהעז יז סָאװ ןעגנולדנַאה ןוא ןעגנוגעוַאב עלַא טריטימ
 ץתוגחנתה ,ןעגנולדנַאה ,ןעגעװ יד ןעדיא יד ןעריטימיא יױזַא טקנוּפ
 ךורב 'ר) ןעבעל ןוא ןעגיואוו ייז עכלעװ ןעשיװצ תומוא יד ןופ
 | ,(רעשזיבישזעמ
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 -רַאפ ,ןעדיא יד ןעגעג טגידניז קלָאפ ַא ןעװ --- אטח יוג יוה

 סָאװ ןעדיא יד תמחמ דימת סָאד זיא "םע,  ,ייז טגינייּפ ןוא טגלָאפ

 לופ ןענעז ייז לייו "ןוע דבכ, ,"ןוכשי דדבל םעק ןעפורעג ןערעוו

 ,(תודלות) ,םיאטח טימ

 ק"שצומ ןעמוקסיוא טגעלפ םילגר שלש יד ןופ בוט םוי ַא זַא

 שלש ייב תורימז ןעגניז סָאד טלייאעגוצ רעצישּפאר ילתפנ 'ר טָאה

 תכרב ןופ סוכ םעד גידנעטלַאה ןעשנעב סָאד טגָאיעגוצ ,תודועס

 : טגָאזעג רע טָאה ןוזמה

 ןייד דָאש ַא ,ןוגה חרוא ןַא עקַאט טסיב וד ,תבש ,תבש --

 טסַאג רע'בושח רָאג ַא ןעסיורד ןיא רעבָא טרַאװ סע ,ןהעגקעװַא

 ןוא ןייז לחומ רימ םורַאד וטזומ ,רָאי ןיא לָאמ יירד זיולב טמוק סָאװ

 ,בוט םוי םעד ,חרוא םעד ןעזָאלנײרַא ןוא ןהעגקעוװַא

 . רעצישּפַאר רעד טגעלפ ,ק"שצומ באב העשת ןעלַאפעגסױא זיא

 ,תורימז ןעגניז ןיא ןעטלַאהעג רדסכ ,תודועס שלש ייב ןייז ךיראמ

 : גידנעגָאז

 ןייד דָאש ַא ,דבכנו רקי חרוא ןַא רימ ייב טסיב וד ,תבש --

 יאולה ,ןעסיורד ןיא ןעטרַאװ טסנָאק ֹוד ,באב העשת ,ןהעגקעווַא

 ןוא ןסחי ןייק טינ רימ ייב טסיב ,ןעמוקעג טינ לָאמניײק וטסלָאװ

 ,םיבושח םיחרוא יד ןופ טינ יאדוא

 -תיב ס'דיגמ רעצינשזָאק ןיא ןעגָאז תוניק תעב באב העשת

 "נָא ןעבָאה ןוא םיסדנוק עגנוי הרבח ַא ןעמוקעגניײרַא ןענעז שרדמה

 "שיש טימ ךיש ענעוטעגסיוא םיללּפתמ םלוע םעד ןעפרַאװ ןעביוהעג

 םידיסח עכנַאמ ןענעז .תומוקמ לייט ןיא גהנמ רעד זיא'ס יװ ,סעק

 עסייוו עגנוי יד ןופ תורקפה ןוא הּפצוח רעד ףיוא סעכ ןיא ןערָאװעג

 "תיב ןופ ןעבײרטסױרַא ןעביוהעגנָא יז ןעבָאה ןוא סעקינ'הרבח

 יד ןעבָאה סָאװ יד ףיוא טרעזייבעגנָא ךיז דיגמ רעד טָאה .שרדמה

 :ייז וצ טגָאזעג ןוא ןעבירטעג גרַאװגנוי
 תוגהנתה רעזנוא אחינ טינ זיא םלוע לש ונובר םעד ביוא ---

 ןעמענוצ ןעצנַאגניא םיא רע לָאז ,הרירב ַא רע טָאה ,באב העשת ןיא

 ,..זנוא ןופ

 עלַא טכַאמעג לטב ךיא טלָאװ ,חכב ןעװעג טלָאװ ךיא ןעוו

 ףרַאד רעװ ,רוּפכ םוי לייו ,באב העשת ןוא רוּפכ םוי ץוח םיתינעת

 ןיא ןעד ןעק רעו -- באב העשת ןוא ,ןעסע גָאט ןעגילייה ַאזַא ןיא

 (לארשי בהוא) ?ןעסע גָאט ןעגירעיורט ַאזַא



 ומחנ תבש
 ימע ומחנ ומחנ

 רָאנ ,"םתס םע; טינ זנוא טפור םלוע לש ונובר רעד סָאװ סָאד
 על'השמ 'ר) .זנוא רַאפ טסיירט ַא זיא ןיילַא סָאד ,קלָאפ ןיימ --- "ימע;
 ,(רעצינשזאק

 טינ זיא סָאװ שנעמ ַא -- הלא ארב ימ וארו םכיניע םורמ ואש
 יגונעת יד וצ טפַאלקשרַאפ טיִנ ןיא ,הזה םלוע תודרט ןיא ןָאטרַאפ
 רעד -- ןעגיוא עגיטכיל ענעפָא טימ טלעוו יד טכַארטַאב ,תוימשגה
 ,(םנוב 'ר יבר) ."הלא ארב ימ, טהעז שנעמ

 רעד ,ט'מותי'רַאפ ןויצ ,הנמלא ןַא טציא זיא דוד תיב תוכלמ

 ןיז הכוז טעװו הנמלאו םותי םעד ףיוא ןייז םהרמ ךיז טעװ סָאװ

 ,(רעוועשטידרַאב) .הנוכמ לע דוד תיב תוכלמבו ןויצ תמחנב ןהעז וצ

 רעטעּפש ידכ ןערָאװעג בורח זיא שדקמה-תיב רעטשרע רעד
 ינש תיב סָאד .שדקמה-תיב עטייוצ סָאד ןערעװ טיובעגפיוא לָאז
 תיב סָאד ןערעװ טיובעגפיוא לָאז דיתעל ידכ ןערָאװעג בורח זיא
 . .ןעריטסיזקע גיבייא ןיוש טעװ ןוא רדהו דוה ןייז טעװ סָאװ ,ישילש
 ,(רעװעשטידרַאב קחצי יול 'ר)
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 רענַאלשימירפ ליריאמ ירה : ריאמ 'רד אתינגרמ
 ןיתדח ןילמ
 םייח ירמ םירקי םירופיסו תוחיש : םייח רוקמ

 רעזנאצ
 טצמ שדקמ

 ץיוורוה רשא 'ירה : ךלמ ינדעמ
 םירופס תלעמ
 רעלבַאנרעשט םוחנ םחנמ 'רה ! םיניע ריאמ
 ףצטלַא רכשי 'רח : הלוגה יניע ריאמ

 רעעיניבַאפ

 םינינפ רחבמ

 םיבר םימ

 רעווָאניד ךלמילא יבצ 'רה : המולעת דיגמ

 ךלמילא תואלפג

 רעקסנעזיל ךלמילא 'רה : ךלמילא םעונ

 ןילבולמ ברה תואלפנ
 קחצי בקי 'רה ישודיח ! ידוחיה תואלפנ

 רעכסישפ

 ץינרזאקמ דיגמה תואלפנ
 ווישטידרַאבמ יברה תואלפנ .;
 קסמָאדַארמ המלש תראפתה תואלפמ 5
 רעכסישפ םנוב יר ברה תואלפנ
 םיקידצה תואלפנ =?
 שדקה רוג =

 קזצי 'רח : דסח רצוג
 תושדח תואלפנ

 ןיוירמ לארשי תואלפנ}
 רערימזַאק לאקזחי ירה : בהזמ דמחנ

 רענראמאק תהדוהי |

 ,רעציראק סחנפ 'רה : םיפוצ תפנג;

 תוריכזה רפס;}

0 

 תוישעמ ירופס

 םירקי םירמאמו םיאלפנ םירופמס;

 א ,םיקידצ לש ןרפסשא
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: 

 | תורוא רשע

 רעצישטניל םירפא 'רה : םירפא תוללוע

 רעניזדאר ךינעה ןושרג 'רה : תלכתה ןיע

 הדובעה דומע

 רעוװַאסָאק ךורב 'רה : הרותה דומע

 ךיגמ רעצינרזאק לארשי ירה : לארשי תדובע

 הצושי תרטצ

 תורטע רשע

 תוחצחצ רשע

 תושודק רשע

 .רענשזיר לארשי 'רה : ןישידק ןיריע

 ֹפ

 רעקסירט לעדנעמ םחנמ ירה : ץראה ירפ

 ףסוי סדרפ

 ןהכה קודצ 'רח : קידצ ירפ

 ןישידק ןימגתפ

 ם"ירה ףיצ/

 ןהכה קודצ 'רה : קידצה תקדצ

 םייחה רורצ

 .םש לעב תאווצ

 ק

 | ןורחא סרטנוק

 רעווישטידרַאב קחצי יול 'רה : יולח תשודק
 הדוהי לוק

 רעצינשזאק השמ 'רה : השמ תלהק

 רעכסישפ םנוב החמש 'רה : החמש לוק

 ר

 רעציכשינ יכדרמ ירה : שא יפשר
 רעזירָאבז כאז 'רה : אתיירואד ןיזר

 | םינינפ בר
 .רעווָאנש לאומש 'רה :! םיפוצ םיתמר

 ֹּש

 רֹוגֹמ ביל הירא הדוהי ירה : תמא תפש

 רוגמ ביל הירא הדוהי 'רה : םיטוקל תמא תפש

 -שלעקינ יקלעמש לאומש 'רה : בוטה ןמש

 רעגרוב

 רעשט לארשי בקעי ירה : םיקמעה תנשוש

 רעסאק

 םייח תוחיש

 קחצי תיראש

 רעוװַאלסארב ןמחנ 'רה : ן"רהומ יחבש

 רעווַאלסארב ןמחנ 'רה : ן"רהומ תוחיש |

 ןהכה קודצ 'רח : תרשה יכאלמ חיש

 םהרבא ר"ב לאומש 'רה :לאומשמ םש

 רעווישטַאכָאס

 ןילבולמ רגיא םהרבא 'רה : הדוהימ טבש

 םיקידצ יתפש

 םיקידצ יחבש

 שדוק יפרש חיש

 ֹת

 רעווַארטסא עשוהי 'רה ; םדא תודלות
 םינב תראפת
 לאירבג המלש 'רה : םיקידצה תראפת

 לַאטנעזַאר

 ידוהיה תראפת
 ם"ירה דכנ ריאמ קחצי ירה : ם"ירה תודלות
 לאיחי ריאמ םייח ירהמ םיטוקל : םייח תראפת

 רעצינלגָאמ

 לאנלופמ ףסוי בקעי ירה : ףסוי בקעי תודלות
 רעווָאקטראשט לארשי 'רה : לארשי תראפת

 רערידאיל ןמלז רואינש 'רה : אינת

 רוגמ ביל הירא הדוהי ירה : תמא תפש םילהת

 החמש תודלות

 רעקסמָאדאר ןהכה המלש 'רה : המלש תראפת
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 רבחמ ןעבלעז ןופ

 תופירח רעגיטסייג רעזנוא ןופ

 לייט רעטשרע

 ןעגנומיטש ןוא ןעקנַאדעג

 לייט רעטייווצ

 םיקידצו םינואג ןופ ןילוח תוחיש ןוא ןעטָאדקענַא

 ןערַאלּפמעזקע לָאצ עניילק ַא .זיולב ןעבילבעג

 ןיא ןעמוקַאב וצ

 "סדרפ, םירפס רחסמ תינ

 ,י .ג ,קרָאי-װנ ,טס לאנַאק 8



 ! ותעפוהב החמשנו הליגנ ול וניוקש רפסה הזו

 םהימגתפו ?לי"זח ירבדל לכיה
 םירמאמ ןרבצנו ורצאנ וב ,ןשי אלמ שדח ןקנק
 תוחתפמהו תורצואה לכב ואצמנ אלש םימגזפו
 ,םיבינ ,םיאטבמ ,תורצק תודגא ,הכ דע וספדנש
 ,תוארפרפ ,תונקת ,תודמ ,תוריזג ,תודיח ,םיגהנמ

 "תויפרגונטיא תומישר ,תומולזז תואופר ,תולוגס
 המודכו תוירולקלופ תוירוטסיה

 ,רהוז ,םישרדמ ,ימלשוריו ילבב דומלת ךותמ
 ה"זעב ןקותמו רדוסמ לכה םיניבה ימי תורפס

 תאמ

 ךאלב םייח
 תופתתשהב

 ריאנ ריאמ
 וב "הנגה סרטנוק, םשב "תיטינולוּפא הידפולקיצנא , ול הולנו

 לע םיאמטה םיצאנה לש תומשאהו תולילעה ירקיע לכ וללגנ
 ןהילע תורורב תובושתו ונתנומאו ונמע

 תאצוה

 "טדרּפ,, םירפס רחסמ תיב
 ןוזלואש סופד-תיבו

 : תישארה הריכמה
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